
HERYERDE 5 KURUS 
Estonya hariciye nazırı 

Moskovada 

;_:;z:~-~

Sabaha karsı : ':~~ 
İngiliz hariciye na-ı 
zırı Sovyet elçisini 

Moekova, H (A.A.)- Eston. 
ya Hariciye nazırı B. Setler, 
dün akşam Moskova'ya yarmış_ 
tır. 

kabul etti 
Londra, 24 (A.A.) 

Halif~, Sovyetler lbüyük 
elçisi Maiski ile uzun bir 
mülakatta bulunmuştur. 

ltalyanın 
vaziyeti 
İtalyanın vaziyeti nedir? 
Bu devlet, İsviçre ve Belçika 

gibi beynelmilel b~ takım vesa • 
ilde "bitaraflaştırılnuş" değildir. 
Kezalik Norveç ve Meksika mi -
ıillu bugünkü harp karşısında bi
taraf kalacaklannı "resmen" ilan 
etmiş olan hükumetlerinki gibi 
bir ''bitaraflık" da ilan etmemiş • 
tir. 

ltalya halen Almanyaya siyasi 
ve askeri bir ittifakla bağlıdır. Bu 
mühim rabıtayı reddetmedikçe 
bitaraflık ilam siyasetinde bir te· 
zat olur. Zaten buna mebnidir ki, 
Roma hükumeti 1 eylül tarihli 
nazırlar meclisi kararında vaziye
tini, bitarafhğa temas etmeksizin 
"Jtalyanın herhangi bir askeri ha
reket teşebbüsünde bulunmıya • 
cağını" şeklinde ilan ile iktifa ey• 
}emiştir. Şu halde ltalya "bitaraf" 
olmaktan ziyade halen "gayri 
muharip" bir devlettir. 

.• ·il'* 

Bu gayri mL•.harip va;r.İyeti a -
caba muvakkat mıd:r, yoksa har· 
bin sonuna kadar devam eder 

"? nu. 
Hitler, ,,1usolıniyc gönd~r.diği 

ve dünya matbuatının yine 1 ey· 
lül tarihinde neşrettiği malU.ın 
telgrafında İtalyanın askeri yar
dımına ''şeraiti hazıra dahilinde·• 
ihtiyaç görmediğini b;ldirmiş ve 
Musolininin "istikbalde vaki ola· 
cak" yardımına şimdiden teşek • 
kür etmi~tir. 

Yani l'· hr.~nya 1 tal yayı askeri 
muavenet taahhüdünden bugün 
için ibra etmiş ve bu da İt<llya -
mn almak iste~iği vaziyeti kolay
laştırmıştır. Fakat Hitler daha 
ileride eğer sıla§ına müttefikini 
yardıma, taahhüdünü ifaya da-vet 
edebilir? O zaman İtalya ne ya· 
pacak? 

O zaman Musolini ltalya için 
gayet ağır bir karar almak zaru
retin.de bulunacak. Ağır bir ka -
rar •. Çünkü yardımı yapmamak 
ahdi tutmamak dernek olacak. 
Yardımı yapmak - eğer lngiltere 
ve Fransa bugünkü faik ve ltal
yaya tehlikeli kuvvetlerini muha· 
faza etmekte iseler - memleketi 
göre göre felakete atmak demek 
olacak 

V alna l tal ya bu ikinci şaktan 
kurtulrr.ak için ittifak muahede~ 
sinde "bir istipre" maddesi bu
lunduğunu ve kendisinin Danzig 
yi.izündcn harp çıkanlmasına mu
vafakat vermemiş olduğunu söy
liycbilirse de. Alıranya da ceva -
ben avm muahedede mevcut "mü
tekabil askeri muavenet'' taah • 
hüdünün istişare maddesin.den 
"müstakil'' olduğunu ve akidler
den biri ne suret1e olursa olsun 
bir harhc sürüklendiği takdirde 
diğerinin bütün kuvvetlerile yar· 
<lnnına koşacağı taahhüdünün 
musarrah bulunduğunu ileri sü • 
rebilir. 

Maamafih İtalyayı zorlamak 
suretile ittifakın iflasını açığa 
vurmak Romanın siyasi itibarını 
azaltbğı kadar Alman milletine 
Hitlerin bu ittifaktaki isabetsizli
ğini de göstenniş ve Almanyanın 
içinde bulunduğu siyasi tecerrü· 
dü tamamlanuş olur. Binaen:ıleyh 
Hitlerin icabet görmiyecek bir 
yardnn davetile Romayı ulana • 
mağı tercih etmesi de müstebad 
.değildir. Bu ihtimal muvacehe· 
sinde İtalyanın müstakbel vaziye
ti ne olabilir? 

İtalya geçen dört sene içinde 
üç askeri seferde bulunmuştur. 
ispanya harbi bitmiş, fakat yor
gunluğu berdevamch; Habeşis -
tan işgali ise henüz sonuna bile 
17.elmemiştir; Arnavutluğu elden 
l>.açrrmamak için orada Kifi kuv • 
vet bclundurmak lazımdır. Bu 

(Devamı !l incide) 
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Lüksemburg üze· 

Zelzele devam ediyor rinde Fransız 
tayyareleri 

Lüksemburg, 24 (A.A.) 
Alman ajansı bildiriyor: 

Enkazın kaldırılması bitmediğinden çöküntü
ler arasından etrafa ağır bir koku yayılıyor 

Bir Fransız keşif tay. 
yaresi dün saat 14.30 da 
100 metre alçaktan Lük
scmburg arazisi üzerinde 
uçmuştur. 

Olen İngiliz tayya-
recileri merasimle 

gömüldü 
Wilhelshven, 24 (A.A.) 

Alman ajans! bildiriyor: 
Kaymakamlık ve zabıta çadırlarda 

vazife 'erine devanı ebiyorlar 
Şimal denizinde sahile 

yapılan taarnız esnasında 

1 ölen İngiliz tayyarecilerin.. 
den dokuzuncusu bugün 
askeri merasimle bahriye 
mezarhğma gömülmüştür. Kızılayın aşevi felaketzedelere sıcak yemek dağıhyor • • İzmir, 24 (Hususi) - Dikili. 

deki z.elzele tahribatı henüz ka. 
ti olarak tesbit edilmemiştir. 
Nafia amelesi elyevın şehrin 
sokak ve mahallelerinde enkaz 
arasında hafriyat ve taharriyat 
la meşguldür. Yıkıntılar ara. 
smda bir çok insan ve hayvan 
cesetleri görülmekte ve bunlar 
çıkarılmaktadır. 
Kasabanın çarşısında bu vüzden 
ağır bir koku yavılmaktadır. 
Kızılay mutfaih faaliyete geçe. 
rck felaketzedelere sıcak yemek 
dağıtmaya başladı. 

Mahalli idare yani kayma -
kamlık ve zabıta çadırlar için
de va?..ifelerine devam ediyor -
lar, halkın bir kısmı çadrrlarda 
bir kısmı ise tamamen açıkta. 
dır. İzmir mebusları, ve parti 
müfettişi de Dikilide bulunmak. 
tadır. Zcl?.ele hala hafif bir şe. 
kilde devam ediyor. 

Ankara, 24 (A.A.) - Haber 
aldııhmıza göre Kızılay umumi 
merkezi, Dikili fclaketzedelerL 
ne yaptığı ilk uara yardımları 
ile birlikte göndermiş olduğu üç 
yüz çadıra ilaveten yeniden 200 

Hariciye Vekilimiz Rusyada 
Odesada har ar etle karşılanan 

Saraçoğlu Moskovaya hareket etti 
(Yazısı 3 üncüde) 

çadır daha göndermiştir. 
Felaketzedelerin" iskan ve ia. 

şeleri ve acil ihtiyaçları ile ya
kından aJakadar bulunmakta O
lan KIZiiay umumi merkezi yer 
sarsmtısrndan zarar görmüş 
bulunan vatandaşlarımızın di _ 
ğer her türlü ihtiyaçlarının te. 
mini için · de icap eden mütea.. 
kip yardımlarda bulunacaktır. 

!zmir, 24 (A.A.) - Dikili fe. 
laketinin muhitte uyandırdığı 
hassasiyet genişliyerek devam 
etmektedir. 

(Devamı 5 incide) 

Romanya Başvekili 
dün defnedildi 

Cenaze merasiminde Kral Karol 
ve Veliaht Mişelde bulundu 

(Yazısı 5 incide) 

Ar1ıeri kanın 
bitaraflığı 
Bunun bozulmaması için Berlin ve 
Moskova büyük gayret sarf ediyor 

iki Finlandiya vapuru Alman tah
telbahirleri tarafından batırıldı 

A vusturalya da ingiltereye yardım edecek 
• Vaşongton, 24 (A.A.) - Res 
mi mahfiller, Ambargonun 
muhafazasını talep için Ayan 
ı\.zasına gönderilen telgrafla. 

rı n fazlalığınr Alman sefareti
nin bir manevrası olarak te_ 
Iakki etmektedirler. 

·······························+ır..a...&.&••••··~············· ;•&····~~ 

Harp tebliğlerı f 

Amerika hlikümeti, bitaraf
lık kanununun tadili aleyhin. 
de propaganda. yapmaları için 
Betlin ve Moskovanın Ameri
kadaki memurlarına gönder_ 
dikleri birçok mektupları ele 
geçirmiştir. 

re hükumeti de beynelmilel 
kanunlar mucibince kacak ol. 
duğunu iUn ettiği eşyayı, bu 
eşya bitaraf memleket arazi
sinden geçse bile kabil olduğu 
takdirde zaptetmck hakkına 
maliktir. 

Fransız tebliii: 

Paris, 24 (A.A.) - Genelkur
may tebliği : 

Almanların geceleyin Sar 
mmtakasında ve Vissenburg'un 
şimalindeki ileri hatlarımıza 

yaptığı bir çok mevzii hücum
lar püskürtülmüştür. 

Sovyet tebliği: 

Moskova, 24 (A.A.) - Bu 
sabahki Sovyet kurmay tebliği: 

Kızıl Ordu krtaatI, Sovyet ve 
Alman hükumetleri taraf mdan, 
tesbit edilen hudut 1ıattına doğ . 
ru ilerlemeğe iba.şlamıştır. 

Bu kıtaat Gorodok ve Stryj'i 
işgal eylemiş ve Bialistok, Brest 
Litosk, lKovel, Vladimir, Vo
linski ve Lvov hattının garbine 
varmışlardır. 

Alman tebliii: 

Berlin, 24 (A.A.) - Tebliğ: 
Şark cephesinde Alman kıta.. 

atının Polonyada tesbit edilen/ 
hudut hattına doğru hareketi 
normal bir surette devam et
mektedir. Çevrilen Praga ve 
Madlin şehirlerinden gelen Leh 
mülteeilerinin adedi son gün. 
lerde artmıştır. 

Deniz kuvvetlerimiz, Hela ya. 
rımadasmdaki Leh mevzilerini 
tekrar ateş altına almıştır. 

Varşova, 24 (A.A.) - Al. 
man ağır topçusu bugün de şeh
rin merkezini şiddtli surette 
ıbombardıman etmiştir. Binden 
fazla insan ölmüş ve bir çok 
ibinalar yıkılmıştır. 

Varşova. mmtaka.smda, AL 

Varşova mukave
met ediyor 

Cernauti, 24 (A.A.) - Var. 
şova belediye reisi B. Starzyns. 
ki, telsizde yeni bir nutuk söy
liyerek Varşova halkını muka. 
vemtc az.imle devam eylemeğe 
davet etmistir. 

t 

manlar Vistül'ün sağ sahiline 
hücumlarda bulunmuşlarsa da 
bu hücumların hepsi geri püs. 
kürtülmüştür. 

Modlin mmtakasmda da şid. 
detli muharebelere durmadan 
devam olunmaktadır. 

Varkmanm ve Modlin'in mü. 
dafaasrna devam edilecektir. 

Amerikan ayan fı.zasına. ge
len yevmi mektup adedi, iki 
günde 40 binden 150 bine çık_ 
mıştır. 

1\:açak ı.;~;ra i\Icsclcsl 
Londra. !!4 (A.A.) - Istih

barat nezaretinin kaydettiğine 
göre bitararıar, Almanya ile 
ticaret yapmak hakkına tama_ 
men sahiptirler. Fa.kat İngiltc-

İngiltere bu hususta daha 
fazla ileri gitmemektedir. 

Almanya ile bitaraf memle. 
ketler arasındaki iktisadi mll
nasebetıeri tanzim iddiasmdı 
olmadığı gibi, bitarafların eh. 
ticari hürriyetlerini tahdit da. 
vasmda değildir. Bununla be 
raber, bitaraf memleketler 
müşküllere maruz kaldıkları 
takdlrdo İngiltere hükftmcti 
onların ihtiyaçlarını teveccüh. 

(Devam1 5 incide) 

G. Saray Feneri 4 O gendi 
Sarıkırmızıhlar, bu galibiyetten sonra hem mev'ut kupayı 

-
hem de gece musabakalan birincihğini kazandılar 

- ,_ -· .... 
. ~ 

Beşiktaş da 

A vrupada harp 
Starzynski, Alman tayvarele. 

ri tarafından atılan "kötü bir 
lehGe ile .. yazılmış beyanname. 
lerden ·bahsederek demiştir ki: 

Bu beyannameler Almanların 
kendilerine bir çok zayiata ve 
mühim malzemeye mal olan bir 
mukavemete bir an evvel niha. 

Peraya 4-1 
mağlüp oldu 

Taksimde Profesyönel 
Güreşlere dün de 

devam edildi vaziljeti ; 
ry·~~ S~) 

• yet vermek ihtiyacında olduk. 
h_"!:1'•f!0e:ıt"n·1c'·tı'c.Pr. 
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Ruzveltin nutku 
Birleeik Amerika CUmhuriyetli kongreli açıldı. Cum.. 

lıurreiai Ruzvelt bitaraflık kanununun tadili hakkındaki 
mntalealanm anlattı. Cumhurreisi nutkunu sarih, vizlh 
bir it adamı edasile söyledı. Onun, kanunun tadili için ile. 
ri sürdttğü mütalealan anlamak için Amerikanın iktısadl 
bünyesini, BOBYal davalanın tanımak Jizrmdır. ~ İL 
parta çorbasmm tadmı almak için naaıl derenin kenarın. 
da. yatmak !Azımsa Amerikan tefekkUr ~nisini !atmak 
için de bu hayat mekanlzmasmı yakından bilmek llzım
dır. Ru.zveltin ilzerinde ısrarla durduğu nokta muhariple. 
re tam mamul maddenin satıpun yasak edilmesine muka. 
bil yarı mamul eşyanın yahut ziraat mahsullerinin ser. 
beBtçe satılmasıdır. Cumhurreisinin işaret ettiği tezat bu ~ 
noktadır. 

Ruzvelte göre Amerikanın mamul madde satması bir 
z.arurettir. Bunun esbabı mu'clbesini tekrara lüzum yok., 
tur. Amerikan it kuvveti hima.ye edilmelidir. 

Bu 8Öl:lerde Avrupada patlıyan harp kartllinda ta. 
mamen endüstriletmi§ bir memleketin yeni iş imki.nlan 
fethet.menin heceyanları yaşamaktadır. 

İl adamı sıfatile Ruzvelt zirai mahsullerin. yarı 
mamul maddelerin de harbe hizmet ettiğini, men'i lbmı
aa hepsinin birden yaaalt edilmesini istemektedir. Bu is. 
tek bir yandan harp sanayi aalıiplerini memnun ederken 
4iğer taraftan da ~r işi mantık! bir silsileye bağlamak 
arzusunda olanları da hC)flaııdlracak bir mahiyettedir. 
Çllnkü iıısan aklının icaplarına da tevafuk etmektedir. 

Ruzvelt bitaraflık kanununun bir maddesini tadil 
ettirirken deıdaftt'I bir abada yapd&cak ticaretin tehli. 
kelerini de görüyor ve emniyeti tesis için çare olarak 
muhariplerin kendi vasrtalan ile Amerikaya kadar gel. 
melerini pıt koeuyor. 

BitaraflJk konunun.un tadili için söylenen :nutukta ha
!dm olan ton )'eD,i dtıııya harieiade her gtın kulaktan ku. 
)ağa fmıldanır, fakat resmt nutuklarda. vaziyet dalına 
"moral,. in gölgesinde miitalea edilir. Ticaret itini tüccar 
gibi görllşmek imklnmı bugiln v8fJngt:oo elde etmiş bu. 
ı~. 

Harp samyll8l ya,t bu. 11up t~ ct&yanc!Jlı 
ki.;naklarm meııfu.tleı"lnl bli 1lıiıkı' elllllp Mr 191rtlde mtL 
aafaa imlrAnmr bulan insanlık tek:lmillU, inkişafı ve sulh 
&rJIUSile cidden övttnebUir. 

Ba4ri Ertem 

Okullar bugünden 
itibaren açıhyor 
llk ve Orta T eclriaat 
müeııeaelerinde yeni 

çalıpna tekli 
BUCUnden itibaren tehrimiz • 

deki ilk ve orta tedritat mllea -
seseleri yeni den yılı faaliyetine 
ba§hyacaldardır. Okullarda bü -
tün hazırlıklar tamamlanmış ar • 

,.r nıf ve ıube adetleri teablt edile -
rek Vekllet tarafından okullara 
tebliğ edilmi§tir. 

Bugünkü vaziyette orta okul -
tara 7 500 talebe yeniden kayde -
dilmit- bulunuyor. Bu talebeler 
den maada halen okullara yuıl -
mamıı olanlar da maaeretlerL-U 
bildirdikleri takdirde dethaJ kay 
dedileceklerdir. Orta okullarda 
yarım gtbı tedrisatı ilkokullarda 
yeni den programı da bugünden 
itibaren tatbik edibneğe' ba§lana
caktır. 

Okul direktörleri sabahleyin 
ilk olarak okulu meraaimle aça • 
caldardır. Merasimden IO!lra ye
ni ders yılı faaliyetinin verimli 
olmasını temenni ederek yanm 
gün tedrisat programınr etraflı o
larak talebeye izah edeceklerdir. 

tlkokullarda dera1er 8,30 da 
bqlıyacaktır. Öğle paydoeu 90 
dakikadır. Çarprnıba rUaJeri tı • 
çüncU derıten sonraki meu.1 ser
best meni olarak kabul edile -
cektir. 

Avukat namzetle
rinİlt imtihanı 

başhyor 

Şehrimiz ilk tedrisat kadrosu 
tasdikten Geldi 

209 öğretmen y~· kadroda 
şehir içindeki ,nıul\M!1it okullara 

nakil ve tayin edildiler 
Şehrimtdn ilk te4riaat kail- Hatice latanbul =i2 jnciye, Us. 

rosu tasdik edilerek gönderil. ktıdar 15 ten Nihat fBtanbUl 
mi§tir. Nakilleri aynen yazıyo. 34 üncüye, Üsküdar 20 den Ce. 
nız: lile 'Cakü4ar 16 pıciye. IJeoik

Yoksul çocuklara 
yardım için 

Himaye Birliii 7eni a 
proaram hazırlıyor 
illiıoJatllarM ~ ,... 

çoeeJdm himaye etmek .... 
C. H. P. iline baih olatak ~ 
"Y dbut ÇC).!:uklara Y.rdıa Bir
liği" bu )'illi fUliyetifte daia -.r 
niş bir miktutıa devam edebil • 
mesi için program hazırlamakta -
dır. 

Bu procrama ıiSre, ilk tah.U 
çaiıtıda olan p!uız yavrular 
behemehal doyurulacaktır. Bu 
huıoata yeni çalıpna prop-amma 
3000 talebe için tahaiut kona -
caktlr. 

Orta okullaraatd fakir çocuk • 
lara da yardım etmek bere tqJd 
litın bu müesseselere de tqmil e· 
dilmesi dilfUnillmekteclir. 

Okmeydanı yatı okulundan tat 19 daıl Sedat. Oskildar 20 
Hi.mide Cansun Maçka 52 inci. inciye, fsfanbul 16 dan Nedime 
ye, 1atanbul 1 inci okuldan Bur. Beşiktaş 19 uncuya, Beykoz 34 
han İatanbul 66 ncı okula. ıs. ~dli OkuWan Na~ lstubul 
tanbuJ 66 ncı okuldan Sadiye 3! iliclye. Jf!ylp 34 hm NJlilfer 
İstanbul 49 uncu okula, tstan- Beykoz 31 inciye, tstanbul 32 
bul 5 inci okuldan Nuri latan. de Jlacer Eyl1p 37 inciye, la.. 
bul 8 inci okula, Jsta,nbul 7 in.. talıbul 27 deıt Rauf İstanbul 
ci okuldan Muhsin !stanbul 41 32 inciye, İstanbul 31 den Sab- Hatavda m-L--• 
inci okula, 1stubuı 44 fuıcil o. ri 1~ul 2'1 'l:lfe, Beyoğlu " 9UU 
kuldan Feriha İstanbul 14 Un. 37 nciden "Bedia 18tanbul 31 in- seçimi 
cü okula, Ietanbul '2 inci okul- ciye, ~talca BUytikçelmıeceden Hatay 'villyetinde mebus intl· 
dan Münevver lstanbul 14 ün. Sabri lstanbul 40 mcı):&, Be • babı için teftiş heyetleri çalıf1D1· 
cü okula, Sarıyer 30 inci okul- yoğlu l den Meli.hat İstanbul 1annı bitirmitlerdir. Hazırluaıı 
dan Kemal İstanbul 59 uncu o. 34 üncüye, Okmeydam yatı o- intihap defterleri ... t-..a ~ıkanl • 
kula, İstan:bul 11 den Nejat kulundan Cemil Beyoğlu 1 in. --z ~ 
İBtan.bul 18 inciye, lsta.nbu1 11 ciye, lstanbul 55 ten lbralıim mqtır. 
den Münir 1staDbUı 18 inciye, Eyüp 23 üncüye, E7ftP 37 den ========== 
İstanbul 11 den MUrvet lstan. Selime EyUp 35 bıcı okllla. E. dai' 22 incidea Fevziye BeJOllu 
bul 18 inciye lstanbul 11 den yüp 36 dan Fazıla Betiktae 39 11 inciye, Betiktaf 52 den Pe. 
Şükriye İstanbul 18 inciY.e, İS- uncu okula, Eyüp 37 den Leman aent Beyoğlu 46 ncıya, Belik • 
tanbul 11 den Muhterem lstan. Eyüp 36 ya, Begiktq 39 dan. tat 18 in,cidfıa Remziye Betik -
bul 18 inciye, İstanbul 48 den Abdülkerim Beykoa 34 i1n.ctlye. taş 20 inciye, Beoildaf 18 den 
~ Kadıköy 12 nciye, Beykoz 34 ten Nimet Kadıköy Makbule Beşi!d&f Yirmbıdye, 
tata&buı 15 ten Nimet İatanbul 31 inQye, Beyoflu 6 dan Fa • Beyoğlu Yirmı dokudan 
14: tinett19, letanbuı 14 ten Ne.. ruk BeYoilu 8 Inciye, Beyoğlu Bedriye Beşürtq 2' tınctıye, 
dim tst8nbu1 63 ~ letan. 6 dan Vedia Beyoflu 9 ~cuya. Usktldar 1~ ten thl&D Kadıköy 
bul 11 ten ~ ~ • 8 dan ~ ·l'erhüde Be.. 2 inciye. Kadıköy 8 dan Advi. 
63 tlncll okula. t8t8mbuı 14 ten ~ye, -a-Mt.. fJ c1aB ve !Cacbköy 5 inciye, 1'skldar 
Nuri İataıılıııl 63 ıı-.•L-.. ~ 2o inciden 'M- KaılrlıtlT 311 
İstanbul 11 inci ODJG&n Fil- ta1ih1 et dlli inciye, Xadıkay • ten Meliha 
tuhat latanbul 63 ilncll okula, 12 lncl~. if. Uakildar 48 inci~ UıJdidar •8 
İstanbul 14 ten Fevzi lfık İ&. cep Çatalca aalan ~ den Nazım Beyolfu 31 tnei olnl. 

Yeni avukatlık kanununun neı tanbul 63 ttncU o)qıla,. 1etanbul Beyoğlu 9 dan Fevzi Be:YOflu la, Beyoflu 31 den. Beyofl11 46 
rinden ıonra atajmı bitirmiı olan 14 Uncll okuldan Ji:rMtal M 10 uncuya, Bevoğlu U deıi liifa.- ncıya, Beyojlu 46 dan KHlri,e 
avukat namzetlerinin imdhanlan Un.dl okula, tat.-.·.,-.. Na.. ime Beyoğlu 18 ~Beyollu Üslrlldar 15 inciye, Ualdlda:r 15 
26 ve 28 birinciteırinde yapıla - ci ı.ta.nbaı u· ~ ı.tanbul 11 den Hatice - 28 inci. ten Refet ene SofuJar kiyllne, 
caktır. 63 ten Nadire tati.ıD'bul 12 laeL ye, btaıMı '8 taa latuı.: Kadıköy lJ den Mit.at Kadıköy • ' I . , ' • • Y~ ~ 68 üıll Rw. lataa;. * 11 _,., ll8Jojta • ten 8 inciye, Kadık5y l den Kadri-

ın g ı tere ı e tıcaretımızsamatya'ı;0

"sa'hı·11•0da ~~~~~~~Ti r~=.ı~ tanbul 83 ten bul 'tlDC\118t ltaib. a.; ye. BeykoB 48 iuklm Maw 

b. t b 1 d 12 bıciıe, ~ htt:f caya, NUiılıet ~·· ..,.... lstanbul 8 ~ Betiktaf • Vekiller heyeti anlaşmayı kabul etti ır cese u un u ~i ~ anı'-11 ~~· il,.. M=s :trrı:.-a.; =.::2*a:C.. '= 
Ceaedin denizde bulun• clye, r.tan'bal 16 CeiDl1 tL U 48~Jleıt-.e D den: • ~ Beşiktaf 38 elan k. 

Tteaıret mttbadelelerlnin tev. ' kadar mer'iyet kalmak Uzere ki 1...! tanlıu1 12 ~. İ8taııbul 19 ye 1T 'inldYe, .ı Jd ~r 28 inciye, Betlktal 
al lmkAnını temin lcln, İngilte- aşafıdakl mutaYaBBrt tesviye m&al fe i tahıU,k dan Oımile 20 nciye, Beyioz )'Oflu 'I delı Belltla l3e§iktq D J)9 4an Hamdi &Jm okul llq.. 
re htıkilllıeU ile aramızda mev- tarzm teklif eylemekle mUba- ediliyor 40 tan MUterref tsfanbul 20 n.. nclye, eyoğlu 5 inci ötrtılctl1r ~nUifne, Betlktll lı hı. 
eut 2'1Mayıe1938 tal'lhH mun.. ld buhınmakta)ım: ciye, ~ 39 dan Yıldız :J\.ffift~Yof~'!..7-L ciden Najl Beanrtal ~ ~ 
11&111 anl&şma ile ta4ll edilen (i) 2 EvJ61 1936 tarihinde DUn Samatya Mlıilinde bif ce - BeykoJ 40 Xlelya., al.;1iklidadan t&d~Ul l2 ~~ 2 Begiktaf 88 den Ali Bellkf:M 

" set bulunmn•tur. Yapılan tetld - Bedia 'D.wi.lw.. .. ;,. GA ya, ~- · 52 el 'l!f .. ~x.. 2 ..,._. .. ~ --Byltıl 936 tarihli ticaret ve Londrada ızmalanmış olan tL -s ~~.., uncu u. n ye, ~A.,.., ~~ 
klering anlaşmasına merbut caret ve kllring ltllAfına mer. katta, cenclln üzerinde bulunan tanbul 60 tan Hikmet tStanbul ~Adalet 2IS inciye. han~ 38 e, Catlldu' • 
la*"81 t1tıkasa mevzu tetkil e. but ve muahlıar lttılflarla tl- Haydarpap liseeinden verilmit 62 nciye. rst&nbül S3 ten .Btlımtı ~ dMı 1hiaıi ~l'..!J.9bSaıL 
4d Ttiı-k m&Uannı gnateren • clil ectnnüş bulunan dördttncu hüviyet cu.cı.mndan 18 yaflann· Ualdldar 30 dan Bedriye Va.. bul N MlöioweaHIQıe, ta - yer 40 tan ~ 19 
nınaraıı listeye, 27 Mayıs 938 listeye, 27 Mayıs 1938 tatihll da Aksaraylı Rafide ait olduğu kil.dar 23 UncUye, Usldldar 30 ~ 58 •. a!iı fmnafl Halda mıcuya, İstanbul 615 ten AMdln 
taraııU munzam anla,manm 4 munıam lUJAfın dHrdUncU anlaplmıttzr. Hldiıae hakkında dan Meızlyet Usküdar 23 Uncü. ~ 4nof okul bqöğret • Sazımr 40 mcı okula, ı..-ı . 
1blitt: ddeslnbı ııu ı ı ıc tahkikata devam edilmektedir. ye, 'Oaldlıılaı' 28 den llul6si tl'a.. 8eY.oflu 5 tea ıı bul 2' ten. Salt. tstan'ba1 • tn. 

ma ne ı ra- maddesinin 2 lııcl fıkrasında kl1dar 23 ilncilye. Beykoz 34 uncu okula, Betllr. el okula, y~ ~- ı . 
lilı!n on blrlnd paragrafında tadat edilen ve bedelleri lngll- ,..__ ... ten TaJAt Sa.nyer 30 uncuya. tat 22 den Nail Mutlu İstanbul ni Nuri 'l'ollUl1 tılt.-J M ta. 
U8rfh edUmlf olup bedelleri tere - Ttlrktye Commodltlea ~uga çarpb Beykoz M ten Mefaret Belfk.. 8 illlci okul ~' cQye, Beyatlu 11 tm Mtı•ff• 
ftrldJe - lnglltere KoJDmou.. Limited ŞlrkeUne tediye kıh. 3154 numraJı otomobil tof6ril tq 39 uncuya. Pendik ı Oklaaeydanı ~I Elllln Yelilk.6Je ~ 12 c1JııD Btl.. 
4le8 lılmited tlrketlııe teıvlre nacak olan eo1a hariç olmak Hayri F4tlhte Fevzipap cadde • Şehhne Pendik 1 inetye. Betik- Beşiktaş 22 :~~ bqöfret. aamettia .. BııycjlU .. ıa ...,_, 
olunacak eşya mtısteana olmak usare, bllctlmle Türk emt~uı abıden ı~•ken u ~da tat 39 ~ e.ir~ in. 1'fı8nljğine, t ı«> denNu.. aartuy 2 &m 1Mif1~ 
j\ure bO.ttın emtiamızm ltha.. ithal Julinacakbr. .Mebmede .. --. Cer- ciye. u-kl'lıll! it Sa.. Nttin 'AaH0.1tö1 4: tinci1 okul Jatanbal 12 ı...c- .,...... 
,.JAi,temln J.c;ln İngiltere btıyttk (2) Takas muamelltı dolL rahpap ...... kaldınlmq, nyeİ-36 ;.. B&ykoıl lSO den baş öireı;r:İflii'ıe, Kmalıada. 2Q dan SWa &Ud.z. ıt '- • 
~ ile Hariciye VekAletl a. y1817le JIUttehit Kıralhğa l~al suçlu yalaılanmııtır. Samiye Beykoz 36 ııcıya, Beşik. dan Cemil ı.ta:nbul 2 inci oku. ~ Jle-... G Aks ........ PIJD:' ldteati edllen n~~:ıa~ edilen Tttrk emtiasmın satışın- ~ 39 dan · '8Ml Sarıyer 41 la, Sanyer lt~ f•erden ~ ~~-~A '6 • ..-... 

~ lleri HeyeU tas e dan tahasstıl eden tngiliz lira- Aiaçtan düttü inciye, Beyollu 6 dan ŞUkril bir Kmalıa4*ya, - ,..._.__ • ......,... 
-.ur. sı mebaliğ yukarda söztt ıgeoen Betiktal 39 une:ııya, Beşiktaş Yeniköy 33 ten Salt Oebacl~,, yaıov. 

2 myUU tar1b1i anlaşmanın, 27 Beylerbeyi Ktıplüce caddesin - 52 ~ )4emduh B&yoğlu 6 ncı. Beıoilu 8 iııol okD1 b8föjret.. Kürt köJdl;lı • Y8kwa OL 
JılaJU 1938 munzam anlaşma... de Asım oilu 13 yqlannda Ah - ya, Be)rotlu 9 daiı Fatma Be. menliğiııe, Bolu tık tedn.t my k6,Jlıie', CantW9P 
.nın beflnct m•ddeal tadil ecll. met ceviz atacmdan düpı.i!ı. tol tikbUJ 52 ye, Beeiktat 39 dan mlf~~ffı: ilL Kemal BeykC. ıı.ıı.\itlnW • 
len, dokuzuncu maddesi ahkt.• bacağı Janhmttır. Çoc11k Hay- Haeer Oser Bey.kos 37 ye, Bey- ctl okul A • Pli& kOyllne, Çatalca EIPirbua-
mma tevfikan tevzi edilecek. ~ hıısnıaellnde todowi il • kos 31 elen Baili,.. Belild84 311 nodolu feııorilidon MelUiıet Xar E..": ~= 
ur. tına almQUttı'!'. uncu~ Beeiktal 39 d&n Fethi. tal yatı okulwıa, Malı. 1 den Gliı... 

(3) Tllrklye Httk6meU, ı,bu ye Be u 17 inciye, Beyoilu Tevfik Anadolu ıenetfiıe. BeJ'. olmhina. ..,.. 
T 1 • • 17 den Mtinire 'D.......n.~-- 39 un.. 1Doz Buzhaneden Nihat~ 're: ~D Nl'Jat Ch°IA l:ili'brcf, .... 

nota teatlaiııe mevzu teşlrıll e. raınvay ame esmı cuya, lstanbu1 a•F:.na Be- ke köyüne, ~ife c&eıctaril •ptl:J""--v.:....;. .. ,...... 
den tesylye au"tlnln deyamı !.ti'.:&•--.. IU'tı~o··r 1w ... 39 Bet! Zeki Al dal >k\W. ~ _., t lntılry~ Aıhı-
mU.ddetlnce, yukard&kl lki ~U. OHıunr_.. r"'i'' ~Xı,m::CU~ktaf i9~l~ törlU~ Cfl ca 'Ofaettinden ~-Mulıaftw,,_~ 
maralı Wl paragr.rda derpiş Tramvay amelealnden ffabip u-rı.+- 19 dan ~- la. Yekta.ne &.ısha.ne -" ... 1-.ı.-- ea •~;..... l.'f..tala& :t t1la; ._ . 
-nAı~ _ .. ,ı ... - Ta'-aa ••••ma diin gece aut d<Srtte tramvay ~""""' JV ...__.:_s "'~ """"-. ~,_ ,.... _. _,,._& ...., _ _, • - tan.bul 13 ilftctlyeı; İaWJbU1 13 Qa.talyı. .w..ıuyeden J'at.ma ~~.::-!'8·~ 
laUpaden ;:rapılac:ıa~ lthalAttan hattını temislemekte iken bütiln ten Nilüfer Kadıköy 48 inciye, Ça.Wca 1-tbı köyllncıt, ~ .... aa+Vt _. ~......,. 
mDteTeIDt ve a tlll hes•bma aUratile ilerlemekte oJilı tofiSr Beyoğlu 11 den Ma.clde fstaıL ca tblaniyed6jı , MeJDnuııe g._ .,., ç.taloa 'DiwiJdn ....... 
yatırılacak meballiln yttıde Şükrünün idaresindeki otomObi - bul 3 Uncllye, B8yoflu 4 ten talca &.et okuluna, JtabiceBlr. lllit ·~ 4llatona, 8lle B'& ., 
33 1/3 tlılcll TOrklye O•mh• U. çarpıl&tı neticednde üç beı AtlYe Beyoğlu 11 tnctye, Be- dmt AYP. eataıea thUmye kö;. yakc>ldaa ~ 81.16 .....,.. 
J'1yeti Merkez Bankuı namıaa metre lill'GJdenerek abnlttür. Za yojlu 3 ten c.r.aı BeM!Jı yUııe, ŞUe Yala& eekl n«ıebzse;. ..... ıadan Mir 
açılacak bir Jngiltz llruı hesa- ıbıta toförU yalratamııtır. 4: ~ JUylp a dm .)ı(V.. ni Nurettin. SWYl'!i CeliUyeye, ~ Kutalı n4ı .o. 
bma nakledecektir. ---------- affer Bet*1:a.t 3& uncuya, la. Aakarada.n A1ımet Bumeli fe. Sadık c.t~1~ Tttrldye ıt•ktmeUle tac.llte. ı....--,---_,...___ tanbul 28 dıart Hayri JbU.p 38 neri '-m~ Çatal.. .-~ 
... suı.n u ..,...,...... .... .. wo ~ Pı-----··· C!-tı 1 inciye, Ba.brklSy 4 ten Behice ca Mimar Sinan.dan Salih ~ -
.. e "" Df.

9 ~ .~ ·~ • ~ .... " 1.as ~· l.atanbul 58 inciye, Bakırköy 4 talca çiftlik, ~ vekili ddi .Yatı okul~ IO == :=. ıı:~~~ > EyluJ 26 Eyl~d ten Mllnlre Beliktq 16 nerya, Muzaffer Şile alillıiyeli yar af. 1!el'!1'- Wıııhll tı 
.ıt11hellaptaıı.1üo 'bır.te4!1atı;a. ~ ıt şa1tıu 1 ıış.ban ~ne::.. ~st=Jt ~-:_"::,:;.: ~kl:.,.,,_Ali~J)a.""'!'83• "pılmıfacaktır. BU lleu'ptlfı tDP- Kelek a .. - .. 36 11,.-, a-.- -. rt..taıca Bu:: kövden u.y "".... ~--laaaa meb&Utla latllilW ~riıı. t- htzır ••2 bızır 148 -"3- .... ,,.,,. ~n- -· ~ J ,._ J: 
99 mıı.aııik ahk&m muam yer 38 dan Abdullah 1.Jsktldar ckıt Şile Kum , Silivri CD.. ctlye, ~ l:Bf' .. ... ,, __ _,..~"I"' - • J 30 unCQ1!, tl'ak11dar 30 dan ce SeUmeaen Ltfft Cataıca Bo:. SettUe ~,., ı.tin. 

•. _tuıa_ .. ı_ıa_s_ua..,..te_rU_ece_ı_ ... _r ..... ~-~ _... tanı Dllftıas B&YOflu 47 ncfve, faz k6ye, Çita.le& lstran 'bal 4' t8ii Naelye BPT .. 11 · · n---.-...--ı--- 1leycıtlu 47 deıi ı...t cıaWC. Mdri sıum ~ = t.ııalılıuı ı _..>Jliiıılif>e 
Gtiacı- · ı • ~i11 IO İmralr köytlne, Jetanbul 18 aeı, ~~~\Sile XW.df' (l~'aNil4ia 
oııe ı~ , , " , " 1'? o 6 oı ~· Beykoz 36 nerya ~ Idiyui;i- '.lflrlca kö -Mim.Bat W.., ~ 
lttııclt ti 2 • fl 111 o 21 reanen, Beyk<JB .. dan K8dr1. Reflt Şile S&kulhı köyüne. Ca .. Pendik • den Emin ııw: 
Akşa111 .t8 f ~ 18 Ot 12 oo ye ~ykmı S0 ıı.Ci)',p, . -~ talB ea Ormanlardaıı laıQl ile '!J =!' ~~ 
Yanı ııa 8' t118 1 sı 12 deil Nmetttıı .:ıstal:ıIMıl 18 ~, ~ .. ~~~~~~~=Ut .1-. _...,. .... ., "Ur. 
lmsat • u ı ı t- • ı~ ıo ıo lnd,e. Bevoilu 10 dan lU11IC 1 Be,._ 3' lıl-

., ~ ,ff feli 8apld ~ hl '~BIYJOAı ıı den X.. clye naldea taJia ...,,... ~ 
bul u ~# SUiJir 41 den • ~u ·ıo •Pı u~ ~~ 



Avrupada harp 
vaziqeti 

Meşhur rul1iyat-alimi Hariciye Vekilimiz Rusyada 
3 - VAKiT 

1 

25 EYLU:.. 

Sıgmoud Freud 

Polonyada Rus ilerlem esi Almanların hangi 
emellerini kırdı? Şarkta Polonyalılar nerelerde 
mukavemet ediyorlar? Ga rpte yeni bir A lman 
taar ruzu mu başlıyor? 

Londrada öldü 
Londra, 2~ - Meşhur ruhL 

yatçı Alim, Avusturyalı Fröyd 
burada. ölmUştUr. 
Meşhur psikanalizci 83 ya. 

şında idi ve Bitler rejimi dola
yısiyle Yatanmı terke mecbur 
olduğundan beri lngillerede ya. 
şıyordu. 

Odesada hararetle ka rş ıl a na n 
Saraçoğlu Moskovaya hareket etti 

24 Eyliil 1939 
Londra, 24 (A.A.} - Bu ge. 

ce Londrada ölen profesör Sig
mund Freud. 1856 da Avustur-

Polonyada Ruıı işgali, evvelki kavemeti kuvvetli istinat nokta - ya Moravyasrnda Freiherg şell. 
tahminlerden daha geniş bir sa· ları etrafında devam etmektedir. rinde doğmuştur. 
ha kaplamaktadır. Alman - Rus Hakikaten, kahra~an bir millet· Yiyanada tahsilini parlak 
anlaşmasına göre, Sovyet işgali, mis bu Polonyalılar! Devlet bü - surette ikmal etmb ve !abura. 
Narev, Vistül ve San nehirlerine yükleri, ecnebi toprağına iltica et tuvar çalışmaları e~nasında ko
kadar genişlemektedir. Bu işgal tiler. Memleketleri, Rusya ile Al- f kainin sızılan dindirici ma hi
neticesinde, Sovyet Rusya, eıki manya arasında paylatıldı. Halii, yetinin keşfi ile neticelenen 
Ruı • Polonya hududun.dan 400 en kuvvetli ordulara karşı, yeis tetkiklerde bulunmuştur. 
kilometre garbe doğru ilerlemjş ve fütura kapılmadan çarpışıyor- .F'reud, hilAbara Parisc gel. 
bulunmaktadır. Yeni Rus işgal lar. İnsan olanların, milli hilrri - miş ve Partste Salpetriere'de 
sahaı;ı takriben yüz yirmi bin yet ve milli istiklalin kıymetini Doktor Charcot'nun Nöroloji 
l<ilometre murabbaı kadardır. bilen milletlerin bu kahramanlık kurlarmı takip ederek bilft.ha_ 

Bu ilerleme neticesinde Rusya kar~rsında hayranlık ve hürmet ra Nevrozlar ve l 'stcri ile alft.
yeniden şu devletlerle hudut te- izhar etmemeleri kabil değildir. kadar olmuştur. 
masma gelmiştir: Polonyalıhırın en mühim muka - Freud, otuz yaşında Viyana 

Şimalde, Litvanya, Şarki Prus- vemet noktası Varşovadır. Burası üniversitesinde tedrise memur 
ya (Almanya); garpta, Almanya, arttk Polonya kahramanhğınm edilmiş, bllahara 1902 d~ Nö
cenupta. Romanya, Macaristan timsali olmuştur. Varşovanın roloji profesörU tayin edılmiş. 
ve Slovakya. Modlin ve Ravaruskadaki Polon· tir. 

Odesa, :::?4 (A.A.) - Tass: 
TUrkiye Hariciye Vekili Şükrü 

Saracoğlu, refakatinde hariciye 
yüksek erkanı ve Sovyetler Birli. 
ğinin Ankara büyük elçisi Teren 
tief olduğu halde. dün akşam Ka 
deş npuru ile buraya gelmiştir. 

Sovyetler Birliğinin misafirleri, 
rıhtımda Odesa Sovyeti reisi Sav. 
çenko, hariciye halk komiser1iği 

mümessili Movikov ,.e Odesa ma. 
kamatı mümessilleri tarafından 

selamlanmıştır. 

Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ. 
lu, Tass ajansının Odesa muhabL 
rine aşağıdaki beyanatta bulun -
muştur: 

"Sovyetler Birliği milletlerine 
Türk milletinin dostluk hissiyatını 
getiriyorum. Memleketiniz arazi -
sinde ilk dakikalarını esnasında 

bunu sizin \'asrtanızla bildirmek _ 
len çok bahtiyarmı. 
Dostlarımın :;en Ye mütebessim 

çehrelerini gördüğümden dolayı 

çok memnunum. Bu, So\·yetler 
Birliği milletleriyle Türk milleti 
arasındaki dostluğu tebarüz et -
lirmektedir. Bu dostluk iki büyük 
milletin kurtuluş mücadeleleri 
yaptığı zamanda ba.,lamıc:tı. Bu L 

ki memleket, bugün de, her za -
man olduğu gibi, şimdiye kadar 
aynı yüksek hararetini muhafa:ı:a 
etmiş, dostlukla dolu ellerini biri. 
birine uzatmaktadır." 

Türkiye Hariciye Vekilini ve 
refakatindeki zevatı hamil bulu_ 
nan hususi tren saat 20 de Mos -
ko\'aya doğru Odesadan hareket 
etmişlir. 

Bu iı;galin, zayıf kuvvetlerle ya ordularile sıkı temas ve irti - Profesör Freud, kendisini 
yapılmadığını ve Sovyet)erin en batta olduğu da anlaşılıyor. Mod- bilt~n dünyada meşhu~ eden 
aşağı şark ve garpta seferber bü- lin Varşovanın 25 kilometre ka· tetkıkatına ve bu tetkıkatmı 
tün Alman orduıuna müıavi bir dar simalinde Narev nehrinin izah yollu yazdığı eserlere, o. 
kuvvetle Polonyada yerleştikleri- VistÜle karışt;ğı yerdedir. Bu iti- tuz yaşında ike?- b.aşla~ıştı. 
ni de gözönUnde tutmak lazım - barla Varşovayı şimalden gelecek tık d~fa o~arak ı~terık bır ka
dır. Bu Rus işgali neticesinde, Alman taarruzlarına karsı muha- dım ıpnotızma ıle uyutm~ş, 
şarkta. Alman politikası fayda faza etmektedir. . b.u uyk·u· esnasında kadınm fık
mı gördii? Buna, hiç düşünme • Almanlar, Varsova ile Modlin rı mazıs.ınde .. araştırmalar ya. 
den kati bir hayır! ile cevap ve- arasına girmeye ~uvaffak olduk· p~ra.k ~sterıs~n~ı~ . l~h~eşşuuı:a 
re biliriz. Rusyanın, Alman yadan lannı ilan ediyorlar. Böyle olsa gom ülm ~ş se e ın~ u

1 
muş k'\i e 

T eimes gazetesi soruyor : 
-----------------------------------------
Muharebeyi nası l kazanmalı? 

· d f k · d d b' h d 'k' p 1 bu sebebı şuur scvıyes uc çı a. 
zıya. e, sır endı menfaatlerini a, ar ır sa a a ı. ı o onya rarak isteriyi iyi etmişti. Bu 
korumak için Avrupa buhranın - merkezi .a:asrna gıren . Alman tecrübe, profesUrtin kendi is. 
da bu suretle en faal bir rol oyna- ku~vetlerının tehl}~e _teşkıl etme- mine izafeten "Freudizm,, diye 
masmın neticelerini tamamiyle len muhtemel degıldır. Varşova 1 d kt . . no"r·oloJ·i · ·· u d k. h b 1 d b. Al anı a.n o rının ve takdır etmenin zamanı henüz gel- on n c ı mu are e er e ır - bahsindelü psikanaliz iyileştir-
memiştir. Fakat, bu ilerleme ne • man ordu kumandanının telef ol- lti t ıık·ı eyle · b A p 1 k . . . me usu ne esas e.. ı . 
ticeııınde ütün vrupa ve Bal - ması o onya mu avemetının şıd . t• p f ö F d b.lflha 
kanlarda daha evvel kendini his· de tini gösteren en açık bir misal- mış bır. ro eus r . rd·eu t' t:ilc t; 

ı Al hd.d' d" E ık· h b f . • ra, u esas zcrın c e a -
sett ren rnan te ı ı tamamen ır.. ~ve. ı mu are e ta sıla tın- nı ve tecrübelerini genişletmiş 
ortadan kalkmış bulunmaktadır. da ısmı ~ır~ok defalar geçen R~· ve tam olarak Freudizm mek· 
Bizce, İtalyanın Arnavutluk· Yu varuska ıse cenupta Lemberg şı- tebini kurmuştur. 
nanistan hududundan ve on iki a· malindedir. Bundan baıka, bütün Freudizm, Nevroz'ların yal. 
dadan fazla askerlerini geri çek· Almıtn işgal sahasında P olonya • nız esasını ve sebelıini anlat. 
mesi de bu yeni vaziyetle alakalı- lılar siddetli bir çete h arbi yap • makla kalmakla, fakat ayni 
dır. maktadırlar. . zamanda psikanaliz usulü ile 

Almanya, ötedcnberi beslediği Garpta, muharebe, bir haftalık bu ruhi hastalıkları iyi etmek-
f!arka doğru genişleme emelleri - stikfınetten sonra, küçük bir sa - tedir. 
nin birdenbire kmlmasına muka- h_ada şiddetli bir Alman taarru - Freudizm'e göre, insanlarm 
kil Rus anlasmasmdan acaba ne z~le. d~.h~ f~al bir safhaya girmiş rüyaları, hareketleri, dini ve 
fayda bekliyor? gıbı gorunuyor. . artistik temayl\lleri de, ruhi 

Almanyanın bu an]asmayı. Po- Sar havzasının şarkında, Fran· ve cinsi tesirattan ye ayni za-
lonya mukavemetini daha kolay sızların Alman toprağında zap - manda tahte~suura gömülmüş 
kırmak ve demokrasilere kar!tr tetmi~ olduklan mevzilere karşı idelerinden d~ğnıaktadır. 
bütün kuvvetlerini garpta topla· yapılan bu küçük mikyasta Al - Büyük insan sırlarınm ma. 
yabilmek icin yaptığında süphe man taarruzu hic muvaffak olma- nevi hassaları da ayni tarzda 
yoktur. Fakat. Almanya, buna mıs ve Havas Ajansının iş'arına izah edilmektedir. Freud, bti. 
rağmen garpta yine muvaffal< ~öre, Fransız topçu ve mitralyöz tün hayatı boyunca, cinsiyet 
olamıyacaktır. ateşlerile olduğu yerde çivilenip nazariyesi, tahteşsuura gömtil-

Geçen cihan harbinin tecrübe - kalmıştır. mtiş ideler naıariyesi ve heye-
leri ve yeni Avrupa harbinin bir Garpta. harp, karada. havada can nazariyesi Uzerinde tetki. 
avlık vukuatı bunu göstermekte- ve denizde Fransız - in~iliz ha - katına devam etmiş ve psika
dir. kimivet ve tefevvulm a1tmda de - naliz enternasyonal mecmuasr-
Şarkta, Polonyada, Alman te!:ı- vam etmekterir. nr çıkarmıştır . 

liğlerine ra~men. Polonva mu - T. BIY IKLIOGLU Avusturvanın Almıınyaya il-
--------------------------- ha kınt m U ten kip, Yahudiliğe 

Dahiliye Vekili Jandarma teş
kilatını gözden geçiriyor 

Yeni bir Jandarma kuman
danhğı binası kurulacak 

Şehrimizde bulunan Dahiliye 
Vekili Faik Öztrak, tetkik ve te
maslarına devam etmektedir. Son 
defa jandarma umum kumandanı 
General Cemil Cahidin ziyareti • 
ni kabul etmiş, sonra jandarma 

tabur kumandanlığını gezmiştir. 
Eski Şurayı Devlet Reisliği o -

lan bu binanm yerine yeni bir 
janc'arm~ kumandanlığı in!_?ası dü
şünülmektedir. 

mensubiyeti rlolnyrslyle, Viya. 
nayi terkederek hllkiımetin 
misafiri olarak lngiltcreye gel 
nıiş ye burada Jngiliz vatan_ 
daşlığrna kabul edilmii:;iti. 8on 
zamanlarda, ailesi ile birlikte, 
Londranın Hanıpstead mahal
lesinde oturmakta idi. 

Japonya 
Uzun zamandır münhal 
bulunan Pariı sef aretİ· 
ne Savarayı tnyin etti 
Paris, 24 (A.A.) - Savaranın 

Japonyanın Paris büyük elçiliği
ne tayini siyasi ve diplomasi mah
fellerin.de pek ziyade mcmnuni • 

Londra, 24 (A.A.) - Scruta - J 
tor, Sunday Teimes gazetesinde: 
''Muharebeyi nasıl kazanmalı?" 
başlığı altındaki yazdığı başma -
kalede, Fransa ve İngiltere için 
garp cephesinde alelacele her tür 
lü taaarruzdan tevakki lüzumunu 
izah etmekte, bununla beraber pa 
sif bir müdafaaya çekilmemeleri 
lazım.geldiğini kaydetmektedir. 

Muharrir, Almanyanm mü.da · 
faada kalarak ve İngilizlerle Fran 
sızlan hücuma zorlıyarak muha
rebeyi bitirmek arzusunda oldu -
ğunu yazdıktan s0 nra şunları söy 
Iüyor: 

" Seri bir zafer ümidi, mütte -
fiklcrin arzusuna muvafık olmak
la beraber, ağlebiihtimal bu, takip 
edilecek hattı hareketin en teh -
Hkelisi olacaktır. Müdafaada Ma
jino hattı, geçen cihan harbinde 
İngilizlerle Fransızların tuttuk • 
larx herhangi bir hattan sok da -
ha elverişlidir. 

Diğer taraftan 1914 - 1918 se
nelerindeki sıkıntdar, müttefikle· 
rin mevsimsiz olarak hücuma geç
mek istemelerinden doğmuştur. 
Bu itibarla pahalıya malolan cep
he hücumlarına girişmek hususun 
daki arzulara kapılmamalıdır. 

Zafer, aynı zamanda denizlere 
mutlak hakimiyet esası üzerinde 
müessirdir. Denizleri Alman de -
nizaltı gemilerinden temizleyecek 
olan İngiliz donanmasma tama -
mile itimat edilebilir. Fakat bu 
d.enizaJtx gemilerinin sayısı, eski 
cıhan harbindeki sayıdan fazla -
dır. O vakitler AJmanlar tarafın
dan işlenmiş o1an büyük hatalar· 
dan biri, Amerika hükumetinin 
cephe müdafaasına sebebiyet ver
dikten sonra sefere çıkardıkları 
denizaltı gemilerinin adedini azalt 
mrş olmalarıdır.'' 

Muharrir, yenmek için düsma
na zayiat verdirmekten ziyade 
onu zaferi kazanamıyacağına i -

Danzig komiseri Ce-
nevreye gitti 

Cenevre, 24 (A.A.) - Dant 
zig fevkalade komiseri B. Burk 
hardt buraya rnrnıış ve millet. 
ler cemiyeti umumi kalibi IJp 
görüşmiiştUr. 

Pasif korunma i şinde 
8000 k iş i çalışacak 

yetle karşılanmıştır. Bugünkü 

G •• b ı • b t beynelmilel vaziyet nazpr dikka- ~1illeller ccm iyeti la rafın-0 e sın eyan a 1 ı te alınınca, Japon yanın uzun za - dan neşredilen bit' tchliğ"cle. ko
mandan beri münhal bulunan Pa- miserin. sıra~ı gt>linre Uı,:ler ko 

Berlin, 25 (Hususi) - Alman ris elçiliğine birini tayin husu - mitesine, yani Fransa. tn~lltP_ 
propaganda nazırı doktor Göbels sunda gösterdiği ıüratin büyük re ve Js,·eç memlf'ketlPı·ine bir 
ecnebi muhabirleri bug-ün tekrar bir manası olduğu kanaati izhar rapor vereceğini bildirmekte. 

Şehrimizde pasif korunma işin 
de çalışacakların sayısı sekiz bin 
olarak tesbit edilmiştir. Bu i!li 
görecek 46 - 4 7 yaşındakilerin 
mikdarı sekiz bini bulmadığı tak
dirde, daha yukarı yaştakilerden 
istifade edilecektir. 

Pasif korunmada çalr:şaca k1arın 
listeleri hazırlanmaktadır. Bunlar 
kursa tabi tutulacaklardır. 

-<>-

ihracat faal_iyetimiz 
artıyor 

Son birkaç gün içinde memle -
ketimizden ihraç faaliyeti artmış
tır. Geçen iki gün içinde Roman
ya. Yunanistan, İtalya, Cenubi 
Amerika vesair memleketlere 
gönc•rilmek üzere hazırlanan em 
tialarm ihraç muameleleri bir 
havli ilerlemiş bulunmaktadır. 

Bundan baska ecnebi firmaları 
da ~ehrimizd~ ihracatçılara muh· 
telif müracaatlarda bulunmuştur. 

kabul etti. Nazır, gazetecilerle edilmektedir. dir. 
--0--

İıpanya, yardım bahsin- 1 

de fark gözetmiyecektir 

bugünkü görüşmesinde Almanya Japonya ile Fransayı müştere -
hükumetinin Belçika, Holanda ken alaka.dar eden bütün ;nese • 
ve Lüksc:mburgun bitaraflıklan - le1r-rin bundan böyle ıüratle tet -
na riayet edeceğini söyledi. Al - kiki imkan dahiline girmiştir. 
manya di~er hükumetlerin bita - Savaranın tayini tam vaktinde 
raflıklarına da hürmet edecektir. olmuş ve Fransa hükumetine Ja - Madrit, 24 (A.A.) - Yarı res-

1 · kA ·1 h k b' mi "İnfirmationes" gazetesi, "bi-Göbels Bohemyadaki tevkifleri ponya ni umetı e da a sı r ır 
• • • kA • • tarafların vazifesi., başlrğı altında tekzip etmiştir. Amerika gazete - tt"mas temını ~m anrnr vermıştı.r. 

cisi Knikerpokerin, nazi sefleri - Alman tıcaret heyetı ne~rettiği bir makalede diyor ki: 
nin bitaraf hükumet bankalanna Sofyadan Berline İspanyanın vazifesi, hiçbir fark 
para yatırdıklarına .dair olan neş - d.. .. gözetmeden, yaralan sarmaktır. 
riyatını da yalanlamıştır. onuyor işte bu tarzda çizilen hattı hare -

___,,. - B elgrad, 24 (A.A.) - Sofya- keti takibendir ki, İspanyol hükü-
lspanyada elli bin a.5ker dan öğrenildiğine göre, bir müd- meti, Cezair ve Filistindeki Al • 

dettenberi Sofyada bulunan Al - man menfaatlerinin ve Slovakya-
terhis ediliyor man hC'yeti. Bulgaristanla akde - da da Fransız menfaatlerinin hi-

Bourgos, 24 (A.A.) - Nazır - .dilecek anlaşmanın teferrüatını mayesini deruhte eylemiştir. Bu 
Iar meclisi, dün akşamki topJantı- tesbit için yakında Berline döne - karar, ispanyanın başkalarına yar 
srnda 1937 sınıfını yani 50.000 ki cektir. ı dım azminin her zamankinden 
şiyi terhis etmeğe karar vermiş - Bu anlaşma ile Almanya, Bul - daha ziya.de olduğunu göstermek
tir. Bu suretle iki sınıf ve 1940 gari!tandan mühim miktarda mü- tC"dir. Yardım bahsinde, İspanya, 
smıfr silah altında kalacaklardır. bayaatta bulunacaktır. hiçbir fark gözetmemektedir. 

nandırmak hususundaki prensip 
üzerin.de ısrar etmektedir. 

Scrutat0 r, bundan sonra diyor 
ki: 

Almanlar, büyük bir muhare -
beyi kazanamıyacaklarma yüde 
50 inannuşlardır. Uzun zaman 
muharebeye devam edersek, bu 
suretle zaferin yarısını kazanmış 
olacağız. işte müttefiklerimizin 
tabiyesi bu olmalıdır. 

Muharrir, bundan başka bu ta· 
biyenin gecsen muharebede Foşun 
tabivesin.den ziyade Mareşal Pe
teni~ tabiyesi olduğunu hatırlat
makta ve şöyle devam etmekte · 
dir: 
"Mareşal Peten, bu suretle as

kerlerinin hayatını muhafazaya 
itina ettiğinden dolayı kıymetin
den hiçbir şey kaybetmemiştir. 
Hiç şüphesiz ki bu tabiye, düş -
manm zayıf noktalarını keşfet -
mek hususunda takip edilecek en 
iyi hattı hareketir. 

Fransızlar bugüne kadar asga
ri zayiatla takdire değer kazanç -
lar elde etmişler ve muharebeyi 
Alman toprağına nakletmişlerdir. 

Scruator, bundan sonra Çekos
lovakyadan gelen son haberleri 
mevzubahs ederek diyor ki: 

"Çeklerin bugüne kadar hisset
mekte oldukları memnuniyetsizli· 
ğin bir isyana münkalip olmus 
bulunmasına hayret etmemelidir. 
Fakat bu isyan hareketi, Alman
yada tezahür edecek manevi bir 
bozgunluk devrine tesadüf ctmis 
bulunsaydr, daha fazla muvaffa : 
kıyet temin etmesi muhtemeldi. 

Almanyada nazi şeflerinin dai· 
ma endişe ettikleri isyan hare -
ketleridir. Alman ordusu herhan -
gi bir muvaffakıyetsizliğe u~ra -
madıkca tahakkuk etmeyecektir. 
Fakat hezimetler başJadığı za -
man - nitekim Almanya kısmi bir 
hezimete uğramıştır · Alman mil· 
letinin de itimadı sarıılmış olacak 
tır. 

Bulgaristan bir kısım 
askeri terhis ediyor 
Sofya, 25 (Hususi) - Lehis -

tanın Romanyaya hudut olan mm 
takalarının Sovyet orduları ta· 
rafından işgal edilmesi üzerine Al 
manların Karadeniz ve sarka doğ 
ru yayılmak arzu ve niyetleri ta
mamiyle suya düşmüştür. Rus -
yanrn Balkanlarda hakim bir va
ziyete gelmesi Bugaristanda bü -
yük tesirini derhal göstermiştir. 
Evvelce Sovyetlere düsman olan 
Zora ve diğer bazı gaz~teler yeni 
Rusyanrn eski çarlık Rusyasx•si· 
yasetine dönmekle Slavlığı eskisi 
gibi himaye e.deceği zahabma ka
pılmaktadırlar. 

Sovyet devletinin Romanya, 
Slovakya ve Macaristanla hudut 
olması Bulgaristana da geniş bir 
nefes aldırmıştır. Bu itibarladır 
ki, silah altına alınmış o1an as -
kerlerdcn . bir kısmmın terhisine 
tevessül edilmiştir. 

Trab~onda ihtikarla 
mücadele 

Trabzon, 24 (A.A.) - Vali 
Oımıılııadal'm rira~etfnde top
lanan komisyon ihtlkf\r yaf)ma 
tcşehblislcrinin Y:l l<tin<le önli
yiri faydalr kdbirler nlmı~tır. 

' ............................ -..-~........_. 
Görüp düşündü çe} 
... _. ... ...-... ·--········-··.....--.·····-· . 

ihtikarla hep 
birlıkte 

çarpışmahytz 
Dc..-let, ihtikarla müca • .!cl .. edi

yor .. Baıvekil: "Bucünkü kanun
lar, suçldarı uslandırır.ağa :ret -
rnezsc, çok daha şiddetli c::- l ı· 
vermek haklunı mecli~te;ı alırız." 
manasına gelen şeyler söylccii. 

Bu keskin ses, sir.dikleri ye1· e 
kulak kabartan insafsızların Jı •• L.· 

}erini sararttığını umuyorum. 
lhtikar, bir nevi hır:ıız" , r. 

Hem alcakca bir hırsızlık. Çü,
kü karm~nyolacı, karanlık sol·..,,k
ta yürüren gölgeyi soym'li: kn 
rar \•erirken, İtarşısınch ke:ıdi İ· 
bi elli , ayaklı. hatta belk: de i
lahi. bir adam bulundufrunu bi
ı;r. Kendisi icin, kendi c"nı i "n 
tehlike Yardır. Bu tehlil:eyi gow 
ahr, yolcuya eyle saldın!'. 

Fakat muhtekir, böyle korku -
lara uğramadan halkı soyar. Göz
den çıkardığı hiç bir kıymet yok
tur. 

Altın betonlu pİ) asa majinola· 
rında yan gelir. Sonr~, zorba an
cak kendi muhtaç olduğu, aç kal· 
dığı zamanlarda yol kestiği hal
de, ihtikarcı, memleket buhran -
!arla şarsıldığı, sınırlardn ateş 
ba§ladığı tehlikeli günlerde hain 
tuzağını kurat'. 

Birincisi adi bjr zabıta vakası, 
ikincisi korkunç bir iç .düşmanlı
ğı, bir vatan hiyanetidir. Yurt ka
prlarrnda biz, dövüşürken cnla -
rın inıı.afnzlığı, milleti ~rkadnn 
vunır. • 

Bu balmndan ihtikarla savası 
yalnız devlete bırakmak, devle -
tin vazifesini ağırlaştırır. Gerek
tir ki halk, hükumetle clele vere· 
relc, bir ıiperde bu canavarla car
pışsın. 

Bize dü§en i,, lüzumsuz telaş • 
)ar, sebepsiz heyecanlarla mn -
iazalara koşmamak, ihtiyar "l'lt -

zrn on katını evimize dol.durm -
mak, yok yere Fiyatlartn lcab r
maaına, malın saklanmasına im -
kan vermemektir. 

Şuradan buradan İşittiğ·m· • 
göre, hazt eşya artık piyasad-ı b · 
lunmuyormuş. Kalay ve elek' · 
malzemesi gibi şeylerin ele i ' · 
fiyatı yükselmiş, sonra ihtikAr 
başına kuvvetli devlet yumru!-1 
rı İnince de fiyatlar düşınü~; fa 
kat mallar ortadan yokolmu~. 

Biz, aradı~'lmız bir mah bul~
mayınca, devlet kapı~ına üşerıme· 
den bas vurmalıyız. Bu İşe mc -
mur edilenler, mağazaların def -
terlerini yoklıyarak, iki ay evvel
ki mevcutlarını anlarl; r. Sonra 
da zincirleme usulile hu malın 
piyasaya hangi ~artlaı-la dağıldı -
ihnı, ne kadarının satılrp, ne ka
darının kaldığını meycJ-.na çıka -
rtrlar. Mı.:hte.kirlerin kurtulu,u -
na imL:an bırakmamak icin bu yo
lu tutmalı ve amansız bir hızla 
takip elmeljyiz. 

Çok gecme:Jen ihtikar canava -
rının ayaklarrmız allınd~ C8n ver· 
diğini göreceğiz. 

Hakkı Süha GEZGiN 

F ransadaki talebe
lerimiz dönüyor 
Maarif V e:kaleti, Fransada bL 

lunan beş yüzden fazla talebe 
mizin memlekete dönmesi için a 
Iakadarlara tebligatta bulunm s -
tur. 

Bunun üzerine Pariste bul ı 
nan talebe derslerine nihayet "er 
mişlerdir. İlk kafılenin bugunle 
de sehrimize gelmesi beklcn:ne 
tedir. 

---o,__ __ 

Hükumetin mü tah
sillere yardımı 
Son hadiseler, dolayısile iı r c. 

menedilen bazı maddelerin müs 
tahsilin elinde miihim miktard 
bulunanlar için Ziraat Ve kale 
tetkik yaptırmaktadır. 

Bu rnaddelerin•mühim biı kı 

mı, zaten •. ~ikfımet tarafından 
tın alınmaktaydı. Bu .arada bt 
day mübayaatr icin faaliyete de 
vam edilmektedir. Yeni ista. 
tarda da alım satım hastamı • r 
Toprak mahsulleri ofi!ine 
haberlere cröre, nyat1ar ı 
m!i::: C:Cgildir ··ı- n;:·str" 
o:r ı:::.11bı ~ .. c':tur .. 
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Odaya girer girmez, valizini 
açtr, diş ve üst fırçalarını ve diğer 
buna benzer eşyalarını lavayo c. 
zerine dizdi. Gömleklerini dola
ba koydu, pantalonlarmı ve ye. 
!eklerini askıya astı ... Etrafa göz 
gezdirirken ileride küçük bir a
let gördü. Bu, telefon idi. Kendi 
kendine: 

- Ne yazık ki telefon var. Fa. 
kat kendisine telefon edecek kim
sem yok. Bir adamın telefonu O

lupda kimseye telefon edememesi 
de acı bir mahııırniyettir! At var, 
mey<lan yok! n:.ı gerçekten hazin 
bir §ey. Fakat kendisine telefon 
edecek tanrdık bir insan olmama
sı bu aleti kullanmağa niçin mani 
olsun? 

Tito telefonun ahizesini yerin
den çıkardı. Rastgele bir nurnr. 
rayı çevirdi. Çok geçmeden ce
vap geldi. Bu, bir kadın sesi idi. 

Tito derhal aklından ge~en bir 
muziplik yaptı: 

- Allo, allo !.. Acaip ! Siz mi. 
siniz madam? Tamam! Ben de si
zin le konuşmak istiyordum. Ma
dam, sakın kendinize dikkat ed:. 
niz. Zira kocanız her şeyi biliyor. 
Ben size, daha fazla bir şey söy
liyeme'm. Olmaz, kati yen ısrar et. 
meyiniz. Sizin yalnız bu kadarı
nı bilmeniz kafidir: Kocanız olan 
biteni hep biliyor. Canım .. Hayır, 
diyorum. Hayır, olamaz. Fazla 
bir kelime söyliyemem. Hayır, 
hayır. Ben Bobby değilim .. Hay
di bakalım. Evet, ben Bobbyyim. 
Mademki siz bunu anladınız. Ben 
de itiraf edeyim. Sizinle konuşan 
Bobby'dir. Geceniz hayırlar o1• 

sun!" 
Sonra telefonu tekrar yerine 

koydu. 
- Yarabbi, kimbilir bu kadın 

kimdir?" 
Sonra biraz düsündü. İcinden 

bir nedamet duydu. ~ 
- Zavalh kadın, dedi,' kendi

sine fena bir oyun oynamış oL 
dum. Kimbilir bu geceyi nasıl ra
hatsız geçirecektir? Ne kadar sı
kılacaktır? Acaba bir daha tele .. 
fon edip kendisini teselli edeyim 
mi? Fakat beiaya bak ki çevirdi
ğim telefon numarasını da unut. 
tum. Neyapabm? Kimbilir, bel
ki bu kadına bilmiyerek iyilik de 
etmişimdir." 

Sonra tekrar gülmeğe başladı. 
Elbisesini çıkarırken saatini, 

pörtfoyunu, bir küçük altın kutu
yu masanxn üzerine bıraktı. Kı•. 
tuyu açtı: içerisi hemen tama
miyle boş gibiydi. Gece (Casino 
de Paris) de numaraların fasılası 
esnasında (İrrefutable) gazetesi. 
ne girmis olması şerefine bir iki 
defa kokain çekmişti. Kutunun 
dibinde ancak bir gramdan biraz 
fazlaca bir şey kalmıştı. Tito bun
ları da elinin arkasına döktü ve 
büyük bir iştiyakla burnuna çek
ti. 

Bundan sonra valiz içinde k?. 
lan son eşyaları da çıkardı: Bun· 
Jar bir pijama, bir incil. bir de 
rovclver idi. Pijamayı giydi, in_ 
cili yatağının yanmdaki su dolabı 
üzerine koydu. 

Kendi kendine mırıldandı: 
- Derler ki bu incil her na

muslu ·adamrn paşr ucunda dur
ması icap eden bir kitaptır. Ben 

bu kitabı hiç bir zaman okuma. 
dım. Fakat her vakit yatağımın 
başucunda tutarım." 

Sonra yatağına girdi. Yorgan
lan çenesine kadar çekti ve ışığı 
söndürdü ..• 

*** 
Tito'nun burnuna çektiği ko-

kain zerreleri teneffüs ettiği hava 
içinde dağılarak ciğerlerinin en 
derin noktalarına lııe.dar gidiyor, 
bütün teneffüs cihazı icinde onun 
serin, fakat kavrayıcı t~sirini his_ 
sediyordu. 

Sonra ayaklarını yatak içinde 
oynatarak: 

- Ah .. Bu otelde ne kadar so
ğuk var I" 

Diye söyleniyordu. 
Titonun kalbi de çarpıyordu; 

yastık üzerinden göğsü içindeki 
çarpıntıyı duyuyordu. 

- Kalbim aldı, yürüdü. Bur
num yok olduktan sonra o da 
faaliyete geçti. Her halde ben bu 
gazetecilikte çok çabuk ilerileyc. 
ceğim. Bir seneye varmaz mutla
ka gazete başmuharriri olacağım. 
Nazırlardan birinin kızı ile evle. 
neceğim. Sonra mebus seçilirim. 
Bundan sonrası artık keka! Fa
kat yarabbi, ayaklarım da ne ka
dar üşüyor!..'' 

Biraz sonra Titonun kalbi si'. 
kunet buldu. Fakat hayali içinde 
mehtaplar yanıyordu. Başmrn içi 
s;anki bir timarhanede bir karna
val gecesinin halini andırıyordu. 

Gözlerini kapayınca ihtida ıbir 
karanlık içerisine dalıyordu: Bir 
mavi karanlık ki içinde soğuk 
kıvılcımlar peyda oluyordu. Son. 
da her kıVIlcım ikiye bölünüyor, 
tekrar yıldızlar saçıyordu. Bir
denbire bu yıldızlar arasından 
kafasının içinde her tarafı aydın
lanan, namütenahiye doğru ist'. 
la eden ziya tufanı oldu. Kapalı 
gözleri bu aydınlığın tesiri ile ka
maştı. 

Sonra bu nihayetsiz aydrnhk 
içinde bir daire çizildi. Daire alas 
tik1 bir şekilde dalgalanıyordu. 
Sonra daire dört köse oldu. Dört 
köşeden bir müstatÜ çıktı. Daha 
sonra bu müstatil mücessem bir 
şekil adı, bir kitap meydana gel
di: İncil!.. 

İncil, aklına, bu dünyayı hal
keden büyük kuvveti getirdi. 
Şimdi yeniden kalbi . çarpmağa 
ba§ladr. Hem de çarpıntı o kadar 
şiddetli idi ki sanki daracık göğ
sünü parçalayacak gibi oluyor -
du, göğüs kafesi içinde çırpc -
nan bu görünmez kuş sanki dışa
rıya fırlayıp çıkmak istiyordu. 

Bu incilde dünyanm yaradılışı 
ne garip şekilde hikaye edildiğini 
düşündü: 

Allah güneşe ol, dedi. 
Göklere ol, dedi. 
Ağaçlara ol, dedi. 
Yıldızlara ol, dedi. 
Kuşlara ol, dedi. 
Hayvanlara ol, dedi. 
İnsana ol, dedi.. ... 
Bunun üzerine her şey oldu. 

Güneş, gökler, ağaçlar, yıldızlar, 
kuşlar, hayvanlar, insan bu dün_ 
yayı zeynetledi. Allah adamı ya
rattı. Fak~t Havvayı da onun eğe 
kemiğinden vücuda getirdi. On
dan sonra bunlara tenasül emre'. 
ti. (Daha ı•11r > 

RADYO 
25 - 9 • 939 Pazartesi 
12.30: Proı:ıram, Ye memleket sa

:ı t ayarı. 12.35: Tül'k Müziği: (Pl.) 
13.00: ~lemleket <;;ıat ayal'ı, Ajans 
ve Meteoroloji hal>erlcri. 13.l 5 -
ı.ı.oo: Müzik (Karışık pprograrrı -
Pi.). 19.00: Program \'e memleket 
saat ayarı. 1!J.O.>: Müzik (O<l:ı müzi
ği - Pi.) 19.30: Türk Müziği: (Fa. 
sıl Heyeti). 20.15: Konuşma (~!illi 

musiki serisinden Fransız miiziği: 

Yönelkcn T:ır.) 20.30 ~[cmleket sa_ 
at ayarı, Ajans ve .l.\icleoroloji ha
berleri. 20.jO: TtHK MCZlGl: ~lü
zenen Senar. Çalanlar: Yecihe Dar 
yal, Cevdet Ko1.aıı, Keın:ıl :-;iyazi 
Seyhun. 1 -- Suzinak peşrevi. 2 -
.\rif llcy - Suzinak şarkı: (llcııi 

bizar ederken). 3 - ::\uri Şeyda -
Suzinak şarkı: (Se,·dim seni ben). 
( - Arif Bey - Suzinak şarkı: 

( .\şkınla yanmaktadır). 5 - Kemal , 
Niyazi Seyhun: (Kcmen~·c taksimi) 
6 - Dede -- Rast şarkı: (Karlı da_ 
ğt aşclıın da geldim). 7 - Dede -
Rast şarkı: (Çalıma bak Efe' de). 
8 - H:ıst saz mcsabi. 9 - Halk 
Türküsü: (.\l!\'erin bağlamamı). 

10 - Halk Türküsü: (Garip annm). 
21.30: Konuşma (Doktorun saati). 
21.45: Müzik (N"e~cli müzik - Pi.) 
22.00: Müzik (Kikük Orkestra -
Necip Aşkın). 1 - P:ıul Holzncr: 
Saksonya kü~lii dansları. 2 - ~i
crnann: Zenci clan~ı. 3 - ltalo Az
zoıli. Sabah şarkısı. 4 - Kari Fö_ 
ıleri: Yiyana şarkısı. 5 - Fcliks 
Glesmcr: Sabah Seliimı (Fantezi). 
6 - Yaller Borchcrt: Bir gecenin 
romanı (Yals). 7 - Feliks Glesmer: 
Sar !\chri kenarlarında. 8 - Pucci
ni: Toska. 23.00: Son ajans haber
leri, ziraat, esham - Tahvilat, kam. 
biyo - I\ukul borsası (Fiyat). 23. 
20: Müzik ( t:azband - Pi.) 23.55-
2t.00: Yarınki pro~raın. 

Polis Enstitüsünde ted
risat başlıyor 

iki senedenberi faaliyette bulu
nan ve emniyet teşkilatımıza 
mensup olan polis memur ve a • 
mirlerinin mesleki bilgilerini ar • 
txrmak ve kuvvetlendirm~k mak
sadile açılan polis enstitüsü öni.i
müzdeki ayın ikinci gününden i
tibaren yeni yıl tedrisatına başlt -
yacaktrr. öğrendiğimize göre bu 
sene enstitünün talebe kadrosu 
17 S dir. Yüksek ihtisas kısmını 
12 başkomiser ve 4 hukuk mezu
nu memur, yüksek tahsil kısmı -
na 16 başkomiser 3 lise mezunu 
memur, orta ihtisas kısmına 40 
komiser ve memur, orta tahsil 
kısmına 100 memur gelmektedir. 

Geçen yıl açılan ve talebesine 
lise derecesinde tahsil vermekte 
olan polis kolejini bu sene ikinci 
sınıfı da teşekkül etmiştir. Birin
ci smıfa 50 talebe alınmıştır. Bu 
talebe vilayetlerde açılan yazılı 
imtihanlardan sonra, kolejde ya
pılan sözlü ve sıkı bir imtihanla 
secilmi~tir. 

-<>-
Başına kalas düştü 
Beyoğlunda Cilli garajda çah • 

şan Sivaslı Mehmedin başına ka
las düşmüş, Mehmet ağırca yara
lanmıştır. Yaralı Beyoğlu hasta -
.nı--=~~ 1·<>1•hrrlmı_şt_ı_r. ____ _ 

"' 
RA.~IT RIZA 
E. S.\Dt TEK 
TIY.\TROSU 

Bu r;ırı·c i'skiiılar 
J1a~l:ırbıı~t 

HALE'ıle 

GECES1 DO •. \~:\! .\ 

Yodvil 3 Perıle 

SARI 
Yazan: 

- Erkeklerle kadınlar ara • 
sında mütemadiyen sürüp gi -
den bu dırıltıdan kurtulamzya -
cak mıyım, yahu? ... lhtiyrlama 
ya yüz tutmuşum. Kanım eski 
hızrnı kaybetmiş. En nihayet 
ihtiraslarımdan, şehvet arzula. 
rımdan yakamı kurtarmış bu -
lunuyorum ... Eh... artık biraz 
huzura, sükuta kavuşurum, dL 
yorum.. Bir de bakıyQrum ki, 
bir gürültüdür, bir patrrdıdır, 
gidiyor.. Oğullarıımin bu kıs
kançlıklarına ve hava ve heves. 
lerine boyuna tahammiil mü e. 
deccğim?.. dedi ve biraz sonra 
da tekrar bağırdı: 

- E söyle bakalım, nasıl ha
reket etmemi istiyorsun?. Deli
kanlı, babasının kızgınlığının 
geçmesini epeyce bir sabırl~ 
beklemişti. Zira, dökeeek derdı 
vardı. Vang Lung: 

- Nasıl hareket etmemi, is
tiyorsun, ne yapayım istiyor -
sun? .. diye bağırdığı zaman da 
bunu ayan beyan anladı. O za
man delikanlı metanetle cevap 
verdi: 

- Bu evden çıkıp, kasabaya 
giderek orada yaşıyabilseydik 
diyorum .. Burada köyde yanal'j. 
malar gibi hayat sürmemiz .hiç 
yakrşık almıyor. Biz kasabaya 
taşınır, ve amcamı, karısınr ve 
yeğenimi burada bırakırız. Kcn 
dimiz de kasabada duvarların 
içinde rahatça ve selametle ya. 
şarız. 

Oğlunun bu sözlerini duyan 
Vang Lung, kısa ve acı bir 

kahkaha attı, ve delikanlının 
arz1Jsunu ehemmiletle, kale a
! ···., cak bir şeymiş gibi karşı - I 
l ... .ıı. ve bakarak: 

- Burası benim evim.. de
di. Sonra masaya oturdu. Nar. 
gilesini bulunduğu yerden ken
di tarafına doğru çekerek de . 
vam etti: 

- Sen istersen otur, istemez 
sen oturma .. Burası benim evim 
ve benim toprağımdır .. Top -
rağım olmasaydı, hepimiz de 
diğerleri gibi açlıktan ölürdük, 
sen de böyle bir bilgin gibi ba. 
şı boş olarak, aylak aylak süs
lü püslü elbiselerinle buralarda 
dolaşamazdm. Seni bir çiftçi 
çocuğundan daha üstün yapan 
şu bereketli, iyi topraktır. de • 
di. 

Sonra, ayağa kalktı. ayakla
rını hızlı hızlı yere vurarak or. 
ta odaya geçti. Etrafına kaba 
muamelelerde bulun.du, yere 
tükürdü, ve bir çiftçi gibi tavır
lar takındı. Zira yüreğinin ya. 
rısı oğlunun neza.kereti, inceli • 
ği ile iftiharla kabarırken. ö -
bür yarısı da, onu küçük görü -
yordu. Gizliden gizliye oğlu ile 
iftihar duydu~unu da anlıyor . 
du. Bu da oğlunu görenlerin, 
on.un topraktan bir batın ileride 
olduğunu asla sanamadıkların -
dan ileri geliyordu. 

Fakat büyük oğlan, kolay 
kolay papuç bırakır takımından 
değildi. Babasına karşılık ver • 
di: 

- .Ala ... Şurada da Hvang _ 
larm büyük evi var. Ön tarafı 

Pearl "'uck. Çeviren: lbrahim Hoyi 
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şu bu halkla dolu. Fakat iç av- ı 

lular kilitli ve bomboştur. Ses - p VA K [ T • 
sizdir. Buraları kiralar, ve hu. 
zur içinde yaşarız. Sen de kar
deşimle taryala gidip gelirsin. 
Kendim de bu yeğenim denilen 
köpekle sinirlenmem. dedi. 

Böylelikle babasının aklını 
çeldi. Yalancıktan ağladı. Göz -
lerine yaşları biriktirdi, ve bun
ları zorla yar.ıaklarma akıttı. 
Üstelik silmedi de sözüne de -
vam ederek: 

- lyi bir oğul olmaya çalışı. 
yor, kumar oynamıyor, afyon 
içmiyorum bana aldığın kadın. 
dan da hoşnudum; ve bütün 
senden istediğim de küçücük 
bir lf.ıtuf.. dedi. 

Vang Lung, gözyaşlarının 
kendisine tesir edip etmediğini 

AllOXE TAHİFESl 

ı\ylıJ;. 

3 aylık 
6 a~·Iık 
1 yıllık 

Memleket 
içinde 

o;; 
2()0 
47j 
DOO 

Memleket 
dışında 

ı;;s J{r. 
42~ 

" 820 " 1600 ., 
Tnrifctlen Balkan Birliği için 

:ı:rd:ı ol uı kL:ruş düşülür. Posta 
birliğıııe gırıuiycn yerlere ayda 
.\ clıııh beşer kuruş zammedilir. 

Al.ıonc kaydmı bildiren mek
tup ve telgraf ücretini, abone 
parasının posta veya banka ile 
yollama ücretini idare kendi üze_ 
riııe alır. 

anlamadı. Ancak oğlu, Hvang - fürkiycnin her posta mcrke. 
larm büyük sözlerini sarfedin. zinde Y.--\IilT'a abone yazılrr 
ce heyecanlandı. 

Vang Lung, bir kere bu bü_ 
yük eve sürünerek gittiğini, o
rada yaşıyanlarm huzurunda 
mahcup bir halde dikilip kal
dığını, kapıcıdan bile korkmuş 
olduğunu asla unutmamış ve bu 
hadiseyi bütün ömrünce utana
rak hatırlamış, nefretle yadct. 
mişti. 

Bütün hayatınca, başkaları
nın gözünde kasabada yaşıyan· 
!ardan biraz daha küçük görül 
düğü hissi varlığında yer et
miş, büyük evin yaşlı hanımı_ 
nm huzuruna çıktığı zaman da 
bu hjssi, iltihaplr bir hal almış 
tı. 

!şte oğlu: 
- Büyük evde oturup yaşa

yabiliriz, dediği vakıt da sanki 
gözlerile bilfiil görüyormuş gi· 
bi: 

- O ihtiyar kadının oturdu
ğu ve bir köle gibi ayakta dur 
mamı emrettiği yere şimdi ben 
oturur ve başkasnu huzuruma 
çağırta bilirim ... 

Düşüncesi kafasında hora 
tepti ve dalgın dalgın düşün. 
dü ve kendi kendisine: 

- Bunu istesem yapabili. , 
:rım ... 

Diye aklından geçirdi. Ve bu 
fikri kurdukça kurdu. Konuş
maksızın oturmaya devam et
ti. Oğluna cevap vermedi. Ço
buğunu doldurdu ve orada bu
lunan bir çakmakla yaktı. Tüt· 
türdü. Ve Hvangın evinde otur 
mayı isterse ne yapacağını kur 
du ve Hva.ngın evinde oğlu ar
zu etti. veya amcasının oğlu
nun şerrinden kurtulmak iqin 
değil de burasınr sırf daima 
(büyük ~v) di.ve telakki ettiğin 
den. dolayı oturmak istediğini 
düşündü. 

Binaenaleyh ve her ne kadar 
önceleri o eve taşınmak istedi
ğini ve evinde bir değişiklik 
vücuda g-etireceğini söylemek 
arzusunda bulunmadrysa da, 
Van~ Lung bu hadiseden son -
ra, amcasının oğlunun haylfız
lrğından !!İttikçe memnun olma 
maya basladı ve delikanhvı sı. 
kı sıkı kolladı Ye onun kızlara 
baktr~ının hakikat olduğunu an 
ladz. Homurdanarak: 

- Evimde bu azgın köpekle 

ı\dres dci!,i~tirmc ücreti 
2;> kuruştur. 

İLAN Vcnı~TLER1 

Ticaret il:inlarının santim - sa
tırı suııdan ılib:ıren il~n ~:ıyrala. 
rıııda ·1 U: iç s:ıyf:llarda 50 ku
ruş; dordüııcü sayfada 1; ıki ncı 
ve üçüıwiiclc 2: birincide 4; 
baslık yanı kesmece 5 liradır. 

Uüyü.k, çok de,•amlı, klişeli. 
renkli iliın vcrl'nlerc ayrı ayrı 
intlirnırlcr y:ıpılır. Hesmt ilanla
rın santim _ satırı 30 kuruştur. 

'l'iral'i l\falti~·ctt o Olmıyan 

niirük Uanlar 
Bir ıll'fn 30, iki defası 50, üç 

defası ü5, dört defası 7:> ve on 
dcfa~ı 100 kuruştur. Üç aylık 
Jlfın \·erenlerin bir defası beıla
vııdır. üört salın gc~cn ilı1nların 
razJ:ı sat 1 rl:ın beş kuruştan he
~a p e<lil i r. 

Vakıt hem cloğrmlan doğnıya 
kendi iılarc yerinde, hem An_ 
kara ca<ldcsincle \'akıt Yurdu 
:ıllınıJ:ı KE:\I \LEODIN İRE!'\ 
l!iın Ililrosu eli} le ilün kabul 
erler. (Hilronun telefonu: 20335) 

--=ır-=::mam=:.=- m :; 

iAlemdar Sineması!i :a •• 
- il ! Üç ahbap çavuşlar ;J 
İ harbe gidiyor il 
• Arse- Lopen ·Ü 
·ı • 
ji geliyor. 
:! r:::::::::::::::::ı::::::::::m::::::·:a.-..ı 

bir arada oturamam artık! .. de
di. 

Vang Lung sonra amcasına 
baktı. Adam afyon içtikçe za
yıflamıştı. Afyondan cildi sap
sarı olmuştu. Kamburu c;ıkmış, 
ihtiyarlamış, öksürürken de,, 
kan tükürmekte idi; amcasm:ı:rr 
karısına. gelince; o da kadınlar 
kusuru haline gelmişti. Yahut 
bir hlhanadan farklı değHdi. 

İstekle, hırsla afyon çubu_ 
ğuna dalmış, yarı dalgın, uyku 
lu ve memnun bir hayat sür
mekleydl Artık bu ikisi gaile 
c;ıkarmaktan uzak idiler. Af
yon, Vang Lungun istediği tesi 
ri vücuda getirmişti. ~ 

---~.tııııııllııl9lllııllı-.,..,. ......... ~.-.-.~ ..... ,..,. ......... ~.-.-.~--llıııl'lllııl • ., ' ... • 1 .... 11 .. ' ... "' ' , • 

Fakat, daha hala evlenmemiş 
olan ve şehveti uğrunda vahşi 
bir hayvandan farksız bulunan 
amcasının oğlu, anası babası· 
kadar kolay kolay afyona kapıl 
mıyor ve onlar gibi zevklerini 
hayal 3.Ieminde aramıyordu. 
Vang Lung da. onun meydana 
getireceği piçlerden ve onun gi 
bi bir tanesinin kifayet edece- ı 
ği kanaatinde bulunduğundan 
dolayr, delikanlının kendi evin.. 
de evlenmesini kasten istemi-~ 
yordu. 

her yeri ara .. Ev o kadar büyük 
değil .. Birkaç dakika içinde işini 
bitirebilirsin .. 

S<-nra karısına döndü: 
- Haydi Sanda, yeğenimize 

fakir evimizi gezdirmek şerefine 
nail oL. 

Dedi. Pol Taveresko şiddetle 
sözünü kesti: 

- Teşekkür ederim, her ha'. 
de beni onun saklı olduğu yere 
götürmezsiniz. 

- Sen, kendini, galiba birçok 
gizli yerleri olan muazzam bir 
şatoda zannediyorsun? Ne diye
yim, aldığı terbiye, görgün böyle 
icap ettiriyor. Fakat yavrum~ 
köylülerin evlerinde gizlenecek 
hiç bir yeri yoktur. Kalk her ta
tafı kendin istediğin gibi ara .. E
ğer senden daha çetin olan jan. 
darmalar kardesini bu evda, bu 
köyde, hatta bu, civardaki bütün 
köy ve kasabalarda bulabilirlerse 
bu ismimi kaybetmeği kabul ed:. 
yorum. Tavcresko olmaktan ben
de kalan bu yegane şerefi kay
bctmeğe hazırım, diyorum .. 
İhtiyar Rumen sözünü şöyle ta

mamladı: 
- Pot yavrum, boş yere vakit 

kaybediyor. beni de işgal ediyor~ 
sun .. Haydl ist.ediğini yap, beni 
de rahat bırak .. Allaha ısmarl::-.. 
dık .. 

TUNA KIZI 
,, 
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Ve bu sözleri söyledikten son

ra ıslık çalarak odadan drşanya 
çıktı .. 

Demetrin karısı Sanda genç a
dama yaklaştı: 

- Mösyö Pol.. dedi.. Kocam 
yalan SO} ~ .üş değildir. Sizi te.
ınin ederim ki Domnika burada 
değildir. 

V c alçak sesle ilave etti : 
- Size şunu da temin ederim 

ki sıhhati yerindedir. Gidin baba. 
nızı bulun .. Ona, kocamın şera'. 
tini kabul etmesini söyleyin .. De
metr inatçıdır, teşebbüsünden as· 
la vazgeçmiyecektir. Biliyor mu
sunuz o ne kadar betbaht olmuş
tur .. Biz de bu işe karıştığımı·. 
danberi bir Iahze yüzümüz gül
medi.. Siz biliyor musunuz biz ..... 

İhtiyar kadının gözlerinden a · 
kan iki sıra yaş genç adama te
sir etmişti: 

- Babam, o da cok inatçıdır .. 
dedi.. Teklifleri asla kabul etmL 
yecektir. Siz Demetri ikn::ıa çah 
şın .. Bir kere Domnika iade olun- 1 

duktan sonra babamın size iyilik
te bulunması için elimden gelen 
her şeyi yapacağım ve bunda mu
hakkak muvaffak oluruz. Fakat 
a.ksi halde babam asla sizleri af. 
fetmiyecektir. Bu takdirde hiç bir 
şey ümit edemeyiz keı;ıdisinden .. 

Sanda. Tavereıko hüzünle b: .. 
şım önüne eğdi: 

- Daha çok feci günler yaşı
yacağız demek yavrum.. dedi .. 
Allah bize acısın, yardı111cımız 
olsun ... 

Pol Taveresko bu fena hadis .... 
yi Lö Mestriye'ye naklettiği za
man genç Fransız hayretler için. 
de kaldı. İnce bir şüphe içini ke
miriyordu. 

Acaba Demetr Taveresko blof 
mu yaptyQrdu? Yoksa işin poli
se aksedcceğ-ini hakikaten ümit 
etmiyor mudur? Hiç şüphesiz 

genç krzı evinde alakoymamıştr .. 
Ancak daima gö:ı:önünde buhır. 

durabilmek icin civad~ki r1o~tla· ı 
nndaıı birinin yanına saklaması 
kuvvetle muhtemel idi. Bunun 

üzerine yalnrzca Marensinde de. 
ğil, fakat bütün civar kasabalar
da araştırmalar yapmağa karar 
verdi. 

Hemen ertesi günden itibaren 
Pol ile birlikte faaliyete başlamış, 
köylere çıkmış oluyorlardı. 

tık ziyaretleri Taveresko aile
sinin petrol kuyuları mıntakası 

oldu. 
Kıymetli madenin bulunduğu 

tepelerin üzerinde tahtadan siyah 
kuleleri göklere doğru yükse' .. 
mekte oldukları göze çarpıyordu. ı 
Merkezde bir motör çalışıyor ve 
her bir tarafa dağıtılan borular
dan dışardaki çimento hazineler 
içine siyah ağır bir mayi dökülü_ 
yordu. Bu sınai manzara civarda
ki mısır tarlalan, bağlar ile çok 
enteresan bir tezad teşkil etmek
teydi. 
Aynı mavi elbiseyi giymiş olan 

isci ve müh~ndisler kuvuların c· .. 
rafmda mekik dokuyorlardı. Bun· ı 
larda maden amelesinden ziyade 
birer makinist hali vardı. 

Çiinkü bütün faaliyet silindiri 
görünen muazzam bir pompa sa
yesinde görülüyordu. 

- On kuyu için üç işçi kafi 
geliyor .. diye Pol Taveresko ar -
kadaşrna izahat vermeğe başladr. 
Şimdi artık işler kendi kendine 
yürüyor .. Fakat baılangıçta o ka
dar mü:;.!:'ülata maruz kalındı ki, 
babam bana birçok kereler bu İf., 
çilerin su1h içinde bu toprak ile 
ne müthi~ mücadeleler geçirdik
lerini anlatmıştr.. 

O zaman bu kuyular el kazma. 
lan ile kazılıyorlardı. Maden a
melesi ağızları bir metreden faz
la geniş olmayan kuyularda üç 
metre derinliğe inerlerdi .. Bu de .. 
rinlik bugünkü kuyularla muka
yese edilemez tabii. Bugünkü ku. 
yularrmız üç bin metre derinlik
te .. O zaman adamlar çıplak ola
rak bu kuyularda çalışırlar. b2 .. 
riller icinde çıkırık vasıtasiyle .::ı· 
sağıya inerler ve di~er b"1riller 
ile yukarıya petrol çekilir idi. 

Neft tcbeasınm kc§fini umu
mivetle bir zehirli gaz ıntışan 
takip ederdi.. Bu kuyuların di
binde yarı çıplak can vermiş olan 
vüzlerce zavallının hayali vaı .. 
drr. 

Fakat civımlaki köyliikrin hiç 
biri bu ölümlerden korkmadı .. 

(Dalıcı vaı) 

Lüzum olmadığı ve hic; kim· 
sc de onu zorlamadığı için de 
delikanlı g-eceleri dışarıda vakıt 
geçirdiği saatlere çalışmak 
denmezse çalısmıyordu da. A- , 
damın artık geceleri dışarıda 1 

kalması da 'seyrekleşti. Zira a_ 1 
damlar cenuptan dönünce, kasa; 
hada ve köylerde asayiş tekrar 
dan düzeldi. hırsızlar şimali gar 
bide dağlara çekildiler, delikan
lı da Vang Lungun sayesinde 
parasile vaşamayr tercih ede· 
rek. onlarla beraber dağa çrk-. 
matlı. Bövlece herif evde müt.. 
hiş bir !!aile, bir diken halini 
aldı. lstiwrek. geve?,elik ede
rek. hatta öğleleri bile yarı Jti
yini k bir halde haylaz haylaz 
dolaşarak her tarafa balta ol
du. 

DolayısilC', Vanı; Lung- ~nün 
birirıde ?:ıhire T1azarmdaki or. 
t.ıı>'("~ o~ltınıı g-örmek Ü?,erc ka 
sa ';aya indi ve ona sordu: 

(Daha var) 



''Şarka doğru,, 
Almanyanın 
ablukası 

Ticaret ifosu hareketsiz 
kalmış, ihracat 

eksilmiştir 

Rüyası na veda eden ve bu yüzden nefsine 
bir darbe indırılmiş olan 

Hitler şimdi Macaristan üzerindeki 
tazyiki artllracaktır .. 

Paris, 24 (A.A.) - Bailby, 
Echo de Paris gazetesincle Al. 
manyaya tatbik edilen abluka 
ve netkeleri haklonda yazdrğt 
makalede diyor ki: 
"Almanyanın Baltık sahası 

müstesna olmak üzere diğer 

bUttin münakale yolları kesil. 
miştir. Ticaret filosu hareket
siz kalmış, ihracatı yUzdc 50 
eksilmiştir. Maden istihsalatı 
itibariyle buglln Almanyanın 

elinde kalacak olan Polonya a
razisindeki isti hsalA.t halihazır. 
da l•,ransrz toplarının ateşi al
tında bulunan Saare Havzası 
istihsalatrnm yarısına tekabül 
edemez. Buradald başlıca sa. 
nayi merkezleri ~,ransı:ı:: vo Jn
giliz tayyarelerinin tehdidi al. 
tında bulunmaktadır. Halbuki 
1914 senesinde birkaç haftalık 
muharebeden sonra ~,ransanın 
bilhassa -Ocmir, çelik, kömtir, 
yün, pamuk ve şeker istihsaıa_ 
tı gayet ağır bir darbeye uğra
mıştı. Bugün bu istlhsalfı..t. hiç 
bir suretle miinkati değildir. 
Bu suretle aradaki fark, mti
şahade edilmektedir. 

Paris, 24 (A.A.) - MussoIL 
ninin nutku üzerine Marcel. 
pays, Excelsior gaz.etesinde şu 
satırları yazıyor: 

Duçe bir taksim dokuz tarih
li bitaraflık deklerayonunu ida. 
me etmekle beraber "Polonya 
tafiye edilmiş,. ve .Avrupada 
henüz kollektif bir şekilde 
harpte bulunmadığı için Polon. 
ya ihtilMınm hala "mevzii'' bL 
rakılabileccği zaıınındadır. 

Şüpheiz Almanya:ım arzusu 
budur. Fakat Avusturya ve 
Çekoslovakyada. acı tecrübeler -
den sonra ihtilafların "mevzii 
bırakılması,, nın ne demek ol. 
duğu malıimdur. Bu kuvvetli 
bir devlet için küçük de·ıletle. 
ri biribiri ardmc.1., büyük pasi
fik devletlerin gözü önünde im
ha imkanı demektir. 

Fransa. Romanın geçen a
ğustos avının son günlerinde 
yaptığı aliccnabı:..ne teşebbüs _ 
lerden dolayı ttalvaya karşı 
minnettardır. Bu minnettarlık, 
Fransız hükumeti tarafından 
1.9 tarihinde ttalyava gönderi
len notada resmen ifade edil. 
miş bulunmaktadır. Bu tarih
tenbcri beynelmilel vaziyeti e. 
sasından değiştiren hadiseler 
vukubulmuştur. Almanyanm 
seferberlik halinde gafil avla. 
nan Polonya:va karşı tamamen 
haksız ve sebepsiz taarruzu 
Fransa ile İngiltereyi kendile. 
rini Almanya ile harp halinde 
telakki mecburiyetinde bırak -
mıştrr. 

Polonyarun 
avdet eden 
1?azet~inde 

Diğer taraftan. 
taksimi meselesine 
Lavergnc. Epok 
diyor ki: 

İki şıktan biri: Ya Ruslar 
Almanları bilhassa maden ba
kımından ehemmiyetli bir su. 
rette beslemeği vaadetmişler -
dir. Ancak Ruslar şu anda faz_ 
la ihracat yapacak mevkide gö. 
zükmüyor. yahut ta tng"iliz ah; 
Jukasının intizardan çok fazla 
tazyik ve tehdidi altmda kalan 
nazi hükumeti kendini her ne 
pahasına olursa olsun kurtul -
mak istedi~ tehlikeli bir vazi. 
yette görmüş ve biraz da nev. 
mit bir şekilde elindeki bütün 
kağrtlan hep birden masanm 
üzerine atmıstır. Zira üç haf. 
ta zarfında "Şarka doğru.., rü. 
yasma veda etmek Hitlerin iz.. 
zeti nefsi için pek ağır bir dar
bedir. 

Her halde, Hitler. uğraşacak 
iki cephe karştsında kalmamak 
avantajım müthiş bir bedel 
mukabilinde satın almıştır. 

Paris, 24 (A.A.) - Polonya. 
nm taksimi keyfiyeti gazete 
baş.makalelerinin ehemmiyetli 
bir mevzuunu teşkil etmekte • 
dir. 

Picrrat, Petit Joumal ga.ı.e.. 
tesinde diyor ki: 

"Almanyada bütün ordu ve 
dipla.masi ananelerinin Hitleri 
Rusya ile mümkün olduğu ka
dar sıkı bir ittifak akdine sü. 
rüklemektc bulunduğu keyfiye. 
tini şüphesiz gözden uzak tut
muyoruz. 

Fakat bu ittifak, Alınan he. 
gemonyasmın gayretlerini ta • 
hakkuk ettirmek için derpiş 
edilmiştir. Bu gayelerin terke _ 
dildiğini düşünmek gülünçtür. 
Yalnız görünen .şudur ki, Hit. 
ler, bu gayelerin tahakkukunu 
kolaylaştırmak şöyle dursun, 
teşviş etmiştir. Filhakika AL. 
manya maksatlarına erişmek 
için Polonya taksiminde Sov • 
yetlere bilhassa cenupta veri • 
len parçayı azaltmadığı takdir. 
de Macaristan üzerine gittik~e 
da.ha fazla bir tazyikte bulun. 
masr ve şarka doğru akış siya.. 
setini Karadenize doğru tevcih 
etmesi 18..znndır ki, bu da Ro. 
manya ve Balkan devletlerinin 
heyeti um.umiyesi üzerinde pek 
ciddi bir tehdit teşkil eylemek. 
tedir. , 
ALMANLAR MUSSOLtNlNtN 

NUTKUNU NASIL TEFS1R 
EDİYORLAR 

Berlin, 24 (A.A.) - D. N. B. 
bildiriyor: 

Völkisclıer Beoba.chter gaz.e.. 
tesi. Mussolininin nutku hak.. 
kında şunlarr yazıyor: 

Mussolininin kati sözünü 
~ylemeden sükutu terketmesi • 
ni!l bi_r sebebi vardır: İtalyan 
mılietı dünya inkişafmı dikkat.. 
le takip etmektedir~ :B.unıa. J>ina .. 1 

en faşist İtalya işlerin seyrin.. 
deki alakasını asla kesmemiş -
tir, bilakis saatine intizaren te
yakkuz halinde bulunmaktadır. 
Bu saat. iki garp devleti Du. 
çenin kendilerine söylediğini 
dinlediği takdirde, barış saati 
olabilecektir. Duçe "tarihin ve 
milletler dinamizmasmın mah • 
kum ettiği,, Versay Polonyasmı 
ihya teşebbüsünün tamamen 
batrl bir şey olduğunu izah ey
lemiştir. 

• • • 
Roma, 24 (A.A.) - Stefani 

ajansı bildiriyor: 
Du°Çcnin dün söylediği nu • 

tuk Sof ya siya.si mahfillerinde 
mühim bir intıba hasıl etmiş _ 
tir. Bu mahfiller İtalyanın şim. 
diki ihtilafta takip etti~i hat
tı hareketi büyük bir alaka ile 
takip ediyorlar. 

Keza YuE;"oslav matbuatı da 
bu nutka ehemmiyetle işaret e.. 
derek ltalyanm müsaJemetper . 
verane maksatlarını teyit et • 
mesini memnuniyetle kaydey. 
Jemektc ve bunwı Balkan mem
leketleri için büyük bir ehemmi. 
yeti haiz olduğunu bildirmek -
tedir. 

Türkiye Serbest 
güreş bırinciliği 

Müsabakalara izmitte 
başlandı 

lzmit, 24 (A.A.) - Eskişe. 
bir, Bursa, ve Kocaeli bölgele_ 
ri güreşçileri arasında Türkiye 
serbest gU rcş grup birinciliği 
miisabakalarrna bugün saat 14 
te halkevi müsamere salonun
da. başlanılmıştır. Bu müsaba
kalara. iştir~k edecek olaıı böl. 
gc birincisi güreşçiler, bu sa
bah saat dokuzda halkevinde 
toplanarak topluca Cumhuri
yet meydanına gitmişler ve 
Ebedi Şef AtatUrkün heykeli. 
ne merasimle çelenk koymuş
lardır. 

Yapılmakta olan müsabaka
ları başta Yali ve bölge başka. 
m B. Ziya Tekeli olduğu halde 
kalabalık bir seyirci kütlesi 
takip etmektedir. 

Jki Finlandiya vapuru 
torpillendi 

Stokbolm, 24 (A.A.) - İki 
Finlandiya vapurunun Skaja. 
rak boğazında bir Alman de_ 
nizaltc gemisi tnrafmdan batı
nlmasr yalnız ı.~inlandiyada 

değil, blittin şimal memleket
lerinde derin endişeler hasıl et. 
miştir. 

Svenska Dageblat gazetesi
nin de yazdığı gibi, torpil1cnen 
bu ilk bitaraf vapurlar hiçbir 
kaçak eşyayı hA.mil değildi. 

---0-

T o katta ihtikar la 
mücadele 

Tokat, 24 (A.A.) - thtikarla 
rnücadele k0:nısyonu teşekkül et· 
nuş ve vazifelerine başlamıştır. 

-0--

Lehistan ba§vekili 
Bükre§te 

Bükreş, 25 (Hususi) - Lehis
tan başvekil ve harbiye nazırı bu· 
gün Bükreşe geldi, buradan Pa -
rise gidec.!ktir. 

Uzak Şarkta büyük bir 
Japon taarruzu 

başladı 
Tokyo, 24 (A.A.) - Demet 

Ajansr, Uha bölgesinde geçen 
seneki barek~tın şiddeti ehem
miyetinden bUyUk bir Japon 
taarruzunun başladığını bildi
riyor. Domci'nin telgrafına gö. 
re, muhasamat 250 kilometre. 
lik bir cephe Uzerinde yapıl
maktadır. Japon ajansı, Japon
-tarın şimdiden bUyUk zayiat 
verdiği iddia olunan mtihlm 
Çin kuvvetlerini takip etmekte 
olduğunu bildiriyor. 

---0-

Takatta hayvan sergisi 
Tokat, 24 · (A.A.) - Bugün 

ehli hayvanat sergisi valimiz ta -
rafından açılmış ve hayvan sa -
hiplerine bin lira mük5.fot dağı -
tılmıştır. 

ltalyanın vaziyeti 
( Baştarafı 1 incıde) 

üç sefer t talyarun zaten zayıf o
lan mali ve iktııacli takatini çok 
azaltmış ve halkı yormuştur. Faz
la olarak ttalyamn deniz ve kara 
kuvvetleri müttehit İngiliz ve 
Fransız kuvvetlerinden aşağıdrr. 
Bu hal içinde ltalya şimdi harbe 
girse netice kendisi için elim o -
lUT: Bir kaç hafta içinde Fransız 
ordusu Piyemonte ovasına iner, 
cberisi yarımadanın sahillerinde 
teessüs eden mühim İtalyan şe • 
birleri kül yığını haline ırelir, Zo· 
go Tiranaya, Negüs Adisababaya 
döner, Trabluıgarp ve Eritre a· 
yaklanır ve belki faşist rejimi de 
!talyadan kalkar. itte bunun için
dir ki, f talya bugünkü şerait için· 
de harbe ginnemeği daha karlı, 
batta çaresiz bulmuştur. 

Fakat, harp bir müddet devam 
ettikten sonra muharipler yoru
hlrlar veyahut bunlar.dan Jngiliz 
ve Fransız veya Alman tarafı za
yıflarsa acaba halya ne yapar? 

Bu sual karımnda ltalyanın 
bitaraf kalacağına ihtimal ver • 
mek fatiat hükUrnetinin ve Mu • 
solininin on yedi senedeııberi ile· 
ri süregeldiği iddialardan ve ha -
diselerin verdiği fırsatlan bili
kaydii'8rt kullanarak büyümü§ 
olan ttalyanm tarihinden gaflet 
etınek olur; binaenaleyh ltalya • 
yı, l~viçre gibi aonuna kadar bi • 
taraf gömıekte acele etmemek 
Jamndır. 

l talya asıl karan-nı harb ilerle· 
yip muharipler yorulmağa hatla
dığı zaman vvec:ektir. 

Ona intizaren Roma hü.kime • 
( Baştarajı 1 incide) tinin halen arzu ve takip ettiği 

C. H. Partisi vilayet !başkam umumi bir konferanı imkiıu ta· 

Zelzele devam 
ediyor 

bir beyanname neşrederek hakkuk ederte febilıa. Çünkü 
yurttaşlan felaketzedelere yar- bö ı b" •-~~ ı ı dı:ına davet etmiştir. İane liste- Ye . ır -ııeranıta ta ya da 
• • dünkü" ·• k""- ..... 0 ..,..; -u. kendi emellerinden mümkün ola· 

sının ye uuU .t""" ... , ~ - hme • ld ed F 
zılay ve Cumhuriyet Merkez nmı za ts~ee ~ .e er •.. • • 
bankasmm yüksek miktardaki ~t, daha plıp ihtimalle, böyle 
yardımla.rile birlikte 10.263 lL bir konferans yakında toplamnaz
laraya baliğ olmuştur. Bura.da. ••-o ~dircle ttalya kendisince 
bulunan mebuslar Dikiliye gi _ munasıp olacak zamanı kollıya • 
derek f ela.ket mmtaka.snu ge:r- rak har~ arzed~ii teraite gÖ• 
mişler ve müşahedeleri hak.km. re ya mihverde fiı1en rol alır, ya· 
da merkez.e malfunat vermiş _ but Fransa ve fngiltereye muta • 
lerdir. İzınir ve civarında. ga. - lebatmı bildirerek 'buulann tat • 
yet hafif yer sarsmtılan de _ minini ister. Ve bu talebin göre· 
vam etmektedir. Fa.kat bunlar ceği mukabeleye göre, hareket 
pek müşkülatla hissedilecek eder. • 
Jc&lar ıha.fifti r,. >';: * 

j Romanya Baş_vekili 
dün def nedlldı 

Bükreş, 25 (Hususi) - Demir 
muhafız teşkilatı mensuplarının 
öldürdüğü Başvekil Kalincsko -
nun. cenazesi dün Bükreşten kal
dırılarak Knrty·de Ardjeşde'deki 
aile mezarlığına nakJolunarak def 
nedildi. 

Bükreşte yapılan chni ayine 
Kral Karol da gelmiştir. Kral 
Karol KaEneskonun oğluna tazi
yelerini biJdfrdL Veliaht Mişel 
cenazeyi istasyona kadar takip et
ti. Başvekil General A rdcejçanu 
ile eski parti liderlerinden Vayda 
Voyvod heyecanlı birer nutuk 
söylediler. Cenaze istasyona gö -
türülürken kilise çanları çalmak
ta ve havalarda pek çok tayya -
reler uçmaktaydı. On binlere va
ran kalabalrk bir halk kütlesi ce -
nazeyi takip ediyor, müzikalar 
matem havalan çahyordu. Kral 
hazretleri müteveffaya Birinci 
Karol nişanını vermiştir. Bu ni
§an ölen başvekilin ailesine veri -
lecektir. 

ÜÇ DEMİR MUHAFIZ 
öLDURULDU . 

Cernauti, 24 (A.A.) - Kali -
ntskonun katli üzerine, üç demir 
muhafız öldürülmüş ve cesetleri 
Cernauti-Cutulmare Yolu üzerine 
brralı: ıJ mı§ tir. 

Polis ve jandarma şüpheli bir 
çok kimseleri tevkif etmiştir. Po
lis, şehir ve civarlannr şüpheli 
kimselerden temizlemektedir. 

*** 
Bükreı, 24 (A.A.) - Havas 

bildiriyor: 
General Argeseanu kabinesi 

birçok siyast şahıslar ve gazete -
tiler tarafından Kalineskonun ce
naze merasimi ve lüzumlu olan 
tenkil hareketi müddetince asayiş 
ve nizamı temine memur muvak· 
kat bir hükfunet olarak telekki 
edilmektedir. 

*** 
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Panamerikan 
konf ereransı toplandı 
Paıiama Reisicumhuru, İradettiği açılış nutkun
de "hedefin Amerikanın bitaraflığı muhafaza,, 

olduğunu söyledi. 
Panama, 24 (A.A.) - Fana • 

meriken konferansı dün saat 17, 
25 de Amerikanın 21 Cumhuriye· 
tinin iştirakile açılmıştır. 

Panama Reisicumhuru irad et -
tiği açılış nutkunda Amerika Cum 
huriyetlerinin bütün dünyaya 
yalnız coğrafi değil, aynı za -
manda fikri birlik model verme -
!eri icap ettiğini söylemiş ve A - ı 
merika Cumhuriyetleri insanlık 
için manevi kıymetleri ve garp 
\:ültürünü kurtarmak olduğunu 

ilave etmiştir. 
Konferansın hedefine gelince, 

Reisicumhur başlıca hedeflerden 
birinin Amerikanın bitarafbğını 
muhafaza otduğunu ve bu bitaraf
lığın Amerika milletlerinin libc -
ral hissiyatile telif kabul etmiyen 
her şeye karşı korunmağa matuf 
bulunduğunu bildirmiştir. 

Konferans tarafından halledil -
mesi icap eden aşağıdaki yazılar 
başlıca üç mesele hakkında, muh· 
telif murahhas heyetleri arasın -

da dün akşam tam bir anlaıtma 
hüküm sürmekteydi. 

1 - Muhtelif Amerika hükil -
metleri arasındaki münakalitımn 
himayesi, 

2 - ihracat tahdidatına ma -
ruz kalan memleket ekonomileri· 
nin himayesi, 

3 - Sulhün muhafazası. 
Bilhassa bu son n0 kta, birin -

ci maddeye sıkı sıkı bağlı bulun
maktadır. Çünkü Amerika mil • 
!etlerinin başlıca hedefi, yabancı 
memleketlerle yapacakları ticari 
işlere muharib memleketler tara
fından vukubulacak müdahaleye 
karşı koymaktır. Filhakika Ame -
rikan mallarının İngiltere ve Fran 
saya ihracına mani olmak maksa· 
dile Almanların denizaltı korsan
lığına girişmeleri ihtimali vardır. 

İyi malumat alan mahf ellerde 
esas meselelerin süratle halledi· 
leceği ve konferans mesaisinin bil 
hassa muhtelif teferrüata ait me. 
seleler üzerinde temerküz eyliye
cegi beyan olunmaktadır. 

Amerikanın bitaraflığı 
( Baştarafı 1 incide) 

le nazarr dikkate almağa dai
ma hazırdır. 

Londra., 24 - Kaçak komi. 
tesi, Aden'den Hamburg'a git
mek üzere yüklenen ve Hitlc_ 
rin şahsi adresine olan yirmi 
torba kahvenin müsaderesini 
emretmiştir. 

Press Association bu müna
sebetle yazdığı bir yazıda, is. 
tihzalt bir surette diyor ki; 

mantarına da aynı mahiyette ha
berler gelmiştir. 

FRANSANIN VARŞOVA 
SEFiRt PARİSE DÖNDÜ 
Paris, 24 (A.A.) - Fransamn 

Varşova büyük elçisi Leon N 0 el, 
bubün Parise muvasalat etmiştir. 

BİR GİZLİ TELSİZ 
ARANIYOR 

Budapeşte, 24 (A.A.)" -.Ma -
car Başvekili, Kalineskonun ölü_ "Nazi şefinin, ekseri Alma.-
mü dolayı:sile, Romanya hükume- nın devlet menfaatine olarak 
tine bir taziye telgrafı gönder _ vazgeçmek mecburiyetinde bu_ 
miştir. lunduğu bir madde hakkında. 

Meksiko, 24 (A.A.) - Meksi
ka makamlan Almanyaya malQ • 
mat veren gizli verici radyo pos -
talannı aramaktadır. 

------------ı kl bu ihtiyatlı hareketi anlaşı. 
hr bir şeydir.,, 

Hususi · idare ve 
belediyelerin paraları 

Vekiller Heyei, bütün hususi 
idare ve belediyelerin veznedarlı -
ğınm, şubesi bulunan yerlerde İş 
Bankası, bulunmayan yerlerde Zi 
raat Bankası taraf mdan yapılma
sını kararlaştırmıştır. Ziraat· Ban. 
kası şubesi bulunmayan yerler 
de ise, hususi idare veznedarhğt -
nm malsandrklarınca ifasına de -
vam olunacaktır. Bu gibi yerlerde 
belediye veznedarlığı bulunacak
tır. 

İş ve Ziraat bankalarına vez -
nedarlık vazifelerinin ifasından 
dolayı hiç bir masraf verllmiye -
cektir. 

Hususi idare]er ve belediyeler 
tarafından Ziraat Bankasına ve -
rilen havaleler ücrete tabi olacak 
ve bankanın . merkez müdürlü~ü 
ile İstanbul şubesi üç ay evvel 
icarlı paralardan beş bin liraya 
kadar olanlardan yüz.de 2, 7 5, 
f a z 1 a s ı n d a n 2,5, altı ay 
evvel icarlı olanların beş bin 
llraya kadarından 3.25 fazla
sından 3.75; bir sene ve daha 
fazla vadell ve icarlı olanların 
beş bin lirasına kadar olanın
dan 3.5; :fazlasından 3.25; iki 
sene vo daha fazla. vadeli ve 
icıarlı mevduatın beş bin liraya 
kadar olanından yüzde 4, faz. 
lasına 3.75 nisbetinde faiz ve
recek, diğer şubelerince mev
duata faiz yUrUtUlmiyecektir. 

!ş bankasınca da ha.valeler 
için Ucret talep olunmıya.cak 
ve ilkk!nun 939 dan itibaren 
vadesiz mevduata senevi 1.25; 
altı ay vadeli mevduata senevi 
1,50; bir sene ve daha fazla o
lana 3.50 nisbeti da.bilinde fa. 
iz verilecektir. 

Halen ba.nka şubeleriyle 
muamele yapmakta olan husu
st !da.re ve belediyelerin mev
duat? için kabul edilmiş olan 
fa.iz miktarı mahfuz kalmak U· 
zere asgari yukardaki nlsbet. 
ler dahilinde faiz verilecektir. 

Varşovada birkaç bin 

Simla, 24: (A.A.) - Başlıca 
gıda maddelerinin bitaraf mem 
leketler kanalilo dilşman eli
ne geçmesine mani olmak için 
hükumeti, yakında Britanya 
haricindeki memleketlere ih. 
raç olunacak eşyaya mahsus 
ruhsatname usulünü tesis ede. 
cektir. 

Haber verildiğine göre ruh. 
satnameler, bütün Amerika 
memleketleri, Mısır, Japonya 
ve Çin dahil olduğu halde he
men btitlia Asya memleketleri 
için fevkalade kolaylıkla verL 
lecektir. 

Bitaraf memleketler için ve
rilecek olan ihracat ruhsatna. 
meleı-inde mal miktaı·ının nor. 
mal zamanda bu nıem1ekct.Iere 
ihraç olunan mal miktarını tc. 
ca.vllz etmemesine dikkat cdi. 
Iecektir. 

Ruhsatname sistemine mU. 
teallik olup, normal ihracat 
miktarının kontrolllnU temin 
eden listede, ham veya yarı iş
lenmiş yün ve ı)amuk, deriler, 
mika, kauçuk, maııganez, re_ 
çineyağı, ce>izyağı ve alelfı 
mum blitlln yağlar mukayyet. 
tir. 

GÖRİNG HA VA ORDUSUNU 
ZİYARET ETT1 

Berlin, 24 (A.A.) - Mareşal 
Göring'in dün Varşova'nın §ima
linde hava ordusu cephesini zi -
yaret ettiğini, D. N. B. ajansı bil 
dirmektedir. 

AVUSTRALYA İNG1LTERE 
YEYARDIM EDECEK 

Londra, 24 (A.A.) - istihba
rat nezaretinin bildirdiğine göre, 
Avustralya hükumeti bir heyeti 
seferiye ile birlikte dört bombar
dıman ve beş muharebe filosu i · 
çin muktezi mürettebatr da gön 
derecektir. · 

Bu sevkiyata ait teferrüat tet -
kik edilmektedir. 

Avustralya hükı'.lmeti, büyük 
Britanyaya yardım için daha baş
ka tedbirler de almak niyetinde • 
dir. 

kitti daha öldü f -x .1EÇHUL BİR T AHTELBAHtR 
Vaqova, 25 (Hususi) - Al -

ma.nlar bugün Varıovayı şitluet· 
le bombardnnan ettiler. Birçok 
binalar ytlaldr. Bristol oteli ate§· 
ler içindedir. Bugilnkü bombar
.dnnanda halktan birkaç bin kişi 
ölmüştür. Bunların pek çoğu ka
dm :ve çocuktur. 

Meksiko, 24 (A.A.) - Vera
Erzudan bildiriliyor: 

Arturo vapuru Puntadelgato 
açıklarında hangi memlekete men 
sup olduğu bilinmemiş bir deni -
zaltr gemisi görmüştür. 

Alvarado ve Cozatzcoales li -

GARP CEPHESİNDE 
VAZİYET 

Paris, 2 ! (A.A.) - Petit Pe -
risien gazeteside, garp cephesin -
deki faaliyetten bahseden Charles 
Morris, cuma günündenberi baş -
lıca cephenin şarka doğru hisse -
dilir genişliğini ve bugün Hom -
bach ile Lauterburgun şimali gar
bi mmtakası arasındaki bütün sa
hayı ihtiva etmekte olduğunu yaz 
maktadır. 

Bu suretle ateş hattı 70 kilo -
metreden fazla uzundur. Cumar • 
tesi gecesi Lauter nehri boyunca 
ve bilhassa Vissenbourg mıntaka 
sında şiddetli topçu muharebesi 
olmu§tur. 

Sarreda Blies ve Horn mmta -
kalanndaki muharebeler, bu cep -
hede şimdiye kadar olan muhaı-e -
belerin hepsinden daha ciddi bir 
mahiyet arzetmektcdir. Düşma. -
nınbtitijn hücumları püskürtül -
müştür. Bu iki mıntakadaki ileri 
mevzilerimiz, kıtalarımız tarafın
dan takviye edilmiş 0 lup asker -
lerimiz bu mevziler arasındaki 
küçük ormanlar içinde .derece de· 
rece ilerlemektedirler. 

Kıtalannuz, bugünlerde baş -
lrca iki istikamette, biri Saare -
bruch istikametinde şimale doğ -
ru, diğeri Zveibruchene doğru i
lerlemektedirler. Bu son istika -
metteki kıtalanmız Saargenend 
ile Zveibruchen tepeleri üıerin " 
deki küçük ormana vasıl olmuş • 
Yar.dır. 

Düşman, sevkulceyşi kıvmetin 
den dolayı bu ormanlara şiddetle 
sahip olmak istemektedir. 

Sovyet ordusu sekiz bin 
esir aldı 

Moskova, 25 (Hususi) - Muay
yen hudutlara doğru Sovyet or -
dulan eski Lehistan topraklann
da ilerlemektedir. Birest Litovsk 
Rus askerleri tarafından dün İJ -
gal edilmiştir. Şimdiye kadar Leh 
ordusundan esir alınan zabit ve 
asker sayısı sekiz bini 'bulmu! -
tur. 

--0--

Leh muhacirleri Maca
ristana akın ediyor 
Budapeşte, 25 (Hususi) ıı Sov 

yet askerleriyle Macar hudut 
muhafızları arasmda eski Leh -
Macar hu<ludundi'. h~nliz drft -
laşma olmann~tı.-. I . .ehistanf.!4<n 
muhacir a!CT?lr devam etmdcteöir. 

Bugüne kad~r Maca:" hudıac~a:r.
dan geçer: Leh rniltteci1erinıi:ı ca
yısr 20.000 ki~!yi tıulmıı§t'lll:-. M:" 
patlaraltmdan hmj~·.d·1 :r,e~~"?. ""'
hacırların alr-.nı .d~:ıı:l c~:~•. · ~ · 
dir. 
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Gal3tasaray Feneri 

kupayı hem de gece maçları birinciliğini kazandı 
Tan gazetesi tarafından (;a_ 

latasaray - Fenerbahçe takını 
ları arasında yapılacak iki mü
ımbakanın galibine verilmek 
üzere tertip edilen kupa nıaç·ı_ 
nrn ikincisi dün Fenerbahçc 
stadında oynandı. Yeni sezona 
henüz başlanmışken l>öyle bir 
kupa için iki ezeli rakibin kar. 
şr karşıya gelmesi sahaya bin
lerce meraklı toplamrşiı. 

Tak.mılar ve Hakem 
Saat tam 4 te halkın çılgın_ 

ca alkışları arasında her iki 
takım da sahaya çıktılar. Mu. 
tat merasimden sonra şu kad
rolariyle karşı karşıya dizildi. 
ler. 

GALATASARAY: Osman -
. F&ruk, Sa1im - E~fak, En\er, 
Celal, Süleyman (Bedii), Salii. 
hattin, Cemil, Buduri, llülent 
( Sa.rafim). 

PEXERBAHÇE: Cihat 
Lcbip (Bülent), Faruk (Ali 
Hıza) - M. Reşat, Ali Rıza, I~ 
sat - :Fikret, Ucbii, l\felilı, Ua
.;ih, l•'ikret (Basri). 

Hak.cm: ~azi Tcz<·a.n. 
Seyirciler arasında Dahiliye 

Vekili Faik öztralı:: da hazır 
bulunuyorcl u. 

OyLuı Ba)hyor 
Oyuna lıliyillı:: bir heyecan 

içimle Galatasarayın hUcunıile 
başiandr. Fener müdafaasının 
keserek forvete verdiği paslar 
top derhal Galatasaray kalesi
ne indi. Kornerle durdurulan 
bu akından sonra oyun ortalar 
da oynaıımağa başladı . Bu a . 
rada Fikret ile Rebiiniu konı
biuezon larr Galatasaray kalesi 
için tehlikeli olmağa başlamış
tr. 1 O uncu dakikada Galata sa. 
raym ortadan bir hücumunda 
Cemil Fener müdafaasrnı geçe_ 
rek lrnlecl i1c karşı karşıya 
kaldı ise de Billentiıı lüzum
suz müdahalesi ile top avuta 
giderek Feneri muhakkak bir 
golden kurtardı. 

Oyun gittikçe hızlanıyor ve 
zevkli bir şekle .giriyordu. Fe
nerbahçe muhacimleri iyi an_ 
laşmalal'la Galatasaray kalesi. 
ne lrnlaylıkla iniyorlardı. Bu 
akınların ekserisi sarı - kırmı
zı mlidafilcr tarafından kesi!L 
yordu. Oyunun ilk 30 dakikası 
bu şekilde Fenerin nisbi haki. 
miyeLi altında Galatasaray nı
sıf sahasında oynandı ve Fe
nerliler arka arkaya 6 korner 
kazandılarsa da bunlardan is_ 
tifaıle edemediler. 

Buna mukabil Galatasaray_ 
lılar tek tiik ·ortadan akın :ra
vıyorlar. Açıkların bozuk oyu
ııu yüzünden oyun üzerinde 
müessir olamıyorlardı. 35 inci 
dakikaya katlar oyun golsüz ce
reyan et.ti. :ı5 inci dakikada 
her iki tararın da birer oyun_ 
cu cleğl~tinliği görüldü. !<'ener 
Leb1bin yerine Btilent, Galata
saray da BU!endin yerine Sa
rafim girdiler. 

Ga.latasarayuı ilk Golü 
Sarafim girer girmez Budu

r i ile anlaşarak Fener kalesine 
indi ve Cihadın köşe zaviyeyi 
kapatmasına rağmen sıkı bir 
vuruşla. ilk golli allı. 
Galo.t.a~aray:l - Fcncrbabçc:O 

Bu esnada sol tribünün teza
h ür"-tı görtilecek şey. Bu golle 
oy.1:1-n daha fazla heyecanlandı. 
Hemen soldan Galatasaray ka
lesine inen .b'enerlilcr bir anda 
kale önlinii karıştırdılarsa da 
Osman fcdaka r bir plonjonla 
b u tehlikeyi savuşturdu. 

Oyunun bundan sonraki kıs_ 
mı her iki tarafın hücumları 

altmda golı;iiz geçli ve netice
de Galatasaraylılar attıkları 

lıir golle ilk devreyi 1 - O ga
lip olarak bitirdiler. 

1 kind ])c, re 
lkinci dew<'ye her iki takım 

dıı deği:jik bir kadro il<' çıktı. 

Jar. Galatasarayda Süleyman 
çıkmıli, yerine Bedii girmic;ti. 
Fenerbahçede ise l~UçUk Fik
ı·et pkmıı 7eriae Melih geç
m 1~. Sağtçe t'le Basri alınarak 
f >rYet k u vvctlcndirilmh;;ti. 

·ıyuna F enerliler çok hızlx 

~ ,. 
\ ~ 

başladılar ve ilk anlarda Gala. 
tasar ay kalesi ne bi rçol~ tehli
keler atlattılarsa. ela sarı - kır. 
mızı müdafilerin güzel oyunu 
sarı - Iacivcrt ınuhacimlere gol 
atmak imkanını vermiyordu. 
G ncı dakikada. Salahattinin 
çok uzaktan attığı ncl'is hir şu_ 
tu Cihat köşeden uçarak tuttu 
ve bütün halk tarafından da 
kikalarca alkışlandı. 

Gnlatasara.yıu İkinci (~olii 

18 inci dakikada ·Fener ka
lesine inen Galatasaraylılar 
topu Cemile geçi reliler. CemL 
lin havadan sıkı şutu clircklcrc 
çarparak geri geldi. nu suretle 
Fener henüz bir golden lrnrtul 
muşken çok geçmeden yine 
sağdan inkişaf eden Galatasa
raylılar Cemilin sıkı bir şutu 
ile 20 inci dakikada. 2 inci gol. 
lerini yaptılar. Bu gol üzerine 
ovun sertleşti. Fener takımı 
yİnc değişti. Fikret merkez 
muavine, Esat santrafora ve 
Basri sol açığa ~cçti. · Bu su
retle Fenerlilerin miidafaayı 
takviyesi Galatasaray miidafa. 
asının işini btisblitiln hafiflet
ti. D Ll arada Esndın çok sıkı 
bir sutunu Osman uçarak fev. 
kaHi..de bir şekilde~ kurtardı. 

Oyun tamamen G alatasara. 
vın hAkimiyeti altında ve Fe_ 
~erlilerin sertlikleri içinde ce
reyan ediyor. 

Galata-.araym 
t'çiinc.ü Golü 

30 uncu dakikada Salılhat. 
tinden çok güzel bir pas alan 
Cemil yerden sıkı bir şutla to
pu üçüncü.'defa olarak FE:ner 
kalesine soktu. 

u u golle oyun un neticesi he 1 
li olmuştu. :n üncll dakikadrı 
hakemin üarattığı penaltıyı 
J:ı'ikrel büyük bir centilmenlik
le imlecinin eline atarak bu ka. 
rarın isabetsizliğini ~üsterdi. 

Galatnsnra~ m 
•.l ii ıu·ü ~ol ii 

38 inci dakikada yine Cemil 
Lopu Fener ın Uda filcrinden sö
kerek 4 iincü defa olarak CL 
hatlı ma~lfıp etti. Oyunnn bun
dan sonraki kısmı sert bir ~e. 
lüldc Galatasarayın hakimi~ eti 
altında golsliz cereyan etti ve 
nPticedc oyun Galatasarnym 
yaptığı 4 golle 4 - O F'"neriıı 
aleyhin~ neticelendi. 

-·· 

Xasıl Oynadılar 

Galatasaray: Kaleci Osman 
~ok güzel oynadı. Müdafiler 
fcYkalade idiler. ııar haitı va
zifesıni yaptı. Hilcum hattında 
Bülend ve Süleymandan başka 
muvaffak olamıyan kimse yok_ 
tu. Cemil sertliği bırakınca ne
ler yapabileceğini dün bir ke. 
re daha göstermiş oldu. Budu
ri ve Sala.hattın çok iyi ve şu_ 
urlu birer oyun oynadılar. Sa
rafiın ve Bedii de vazifelerini 
yaptılar. 

Fenerbahçeye gelince; Cihat 
elınden geleni yaptı. Müdafiler 
yok gibi idiler. Haf hattı her 
zamanki .gibi vazifesini yaptı . 
Hücum hattında ise vazifesini 
yapan hiç kimse yoktu. Ha. 
kem maçı iyi bir şekilde idare. 
ye çalıştı Ye bazı yersiz karar
larına rağmen muvaffak da 
oldu. 

Dlin yapılan bu maçtan son. 
rn. Galatasaray Tan kupasını 
aldr. ÇUnkü bundan evvelki 
karşılaşmayı da 4 - 1 kazan~ 
nııştr. 

Yine dlinkü maçla bir harta
d ı r oynanan gece maçlan şam. 
piyonası neticelenmiş ·ve Gala. 
tasaray hiç yenilmeden attığı 
8 gole mukabil 1 gol yiyerek 
gece maçları şampiyonluğunu 
kazanmıs ve bu suretle orta~·a 
konulan· ikinci kupayı da al
mıstır. Bir taı:;la iki kuş vuran 
8a;ı _ Krrmız;lrlarr tebrik eder 
ve h<'r zaman böyle çalrşmala. 
rınr isteriz. 

Hayrettin BAHTO(; LC 

--~-~ 
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Yatıll BOuAZLÇJ LLSELERJ Yatısız 
Kız ve erkek kısımlan ayrı dairelerde olmak ÜZTe 
ANA SINIFI, !LK KISIM, ORTA OKUL VE LiSE 

Arnavutköyünde Tramvay Caddesinde Çifte Saraylarda 
Kayıt için her gün saat oı:..dan on yediye kadar Çifte Saraylarda okul direktörlilğüne mU. 
.- racaat edebilirler. Istiyenlere mektep tarifnamesi gönderilir. Telefon: 36.210 ----· 

Yatıu 

Yatısız 
Ar.a, ilk orta ve lise sınıflarına talebe kaydına başlanmıştır. Ecnebi ~isanı ilk sınıflardan itibaren baş.. 
!ar. Kızların yatılı kıs.mı tamamile ayrı bir binadadır. Yatısız talebeyi cakletmek için mektebin hususi 

otobüs servisi vardır. T edrisata 25 Eylülde başlanacaktır. T alebe nin mektebe gelmeleri. 

\hıntarlı ııı:.ı!j:.ı;;:ıbaJar, storlar 

perdeler ve sair her türlü 

TEFRlŞAT 

.cvazımatı, Beyoğlunda BAKEH 

.ıağazalarında her yerı.len mü
·,:.ı it şartlar ve ucuz fiyatlarla 
.aı ılınakladır. Beyaz eşya dal
rı•rnizcle haseler, yatak çarşar. 

.ırı ve yünlü y&tak örlillerinin 
ı:ılları kıyas kabul etmez de're. 

c-Nle ucuzdtır ,.e rc>k:ıhl'tlı>n 

i\riri' ~ı.-• ................... 
SAHlBt : ASIM U."ı 

Ra~rldrğı yer: VA/UT Malhaası 
Umum Neşriyatı idare eden: 

Rcrik Ahmet Sevengil 

Galatasaray 
Denizcilerinin atlama 

müsabakası 
Dün Bebekte Galatasaray 

Denizcilik klUbün·de v e şimdi
ye kadar hiç mUsabaka yapma_ 
mış genç sporcular arasında 
bir atlama m Usa bakası ter tip 
edilmişti. 

Çok gUzel ve muntazam ce. 
reyan eden bu karşılaşmalarda 
şu neticeler alındı: 

3 metre tramplen a tlam a: 
Mehmet birinci, Kemal ikin

ci, Nevzat Uçüncü. 
]{ule atlaması : 

Kemal birinci, Mehmet L 
kinci, Nevzat üçüncU. 

Profesyonel 
güreşler 

Tekirdağlı dün de · 
galip geldi 

Profesyönel serbest güreş 

müsabakalarının sonuncusu 
dUn Taksim stadında yapılmış
tır. 

Dinarlı Mehmet ile Rus peh
livanının başka bir yere gitmiş 
olmaları organizasyonu karış_ 

tırmış ve bu yüzden Tekirdağ. 
lı HUseyin Alman pehlivaniyle 
karşılaşmağa mecbu r o l muş
tur. 

Müsabakalar şöyle netice_ 
lenmiştir: 

Edirneli Süleyman, Mehmet 
ile karşı laşmış ve iki dakika 
otuz saniyede galip gelmiştir. 

Somalı Fethi, Dinarlı İsmail 
ile yaptığı gUreşle berabere 
kalmıştır. 

Yamalı Hüseyin, Pomak Ah. 
metle karşılaşmış ve güreş 
berabere bitmiştir. 

Mülft.yım, Hüseyin pehlivan 
ile yaptığı glireşin 33 Uncu d a 
kikasında galip gelmiştir. 

Molla Mehmet, Yugoslav 
pehlivaniyle yaptığı 4 5 d a k ika. 
lık güreşten s onra ber a b er e 
kalmıştır. 

Son güreşi Tekirdağll Htise. 
yin ile Alman Villi M arn Gr e
koromen olarak yapmrşlardır. 

Yirmi daki ka devam e"dcn 
güreşte tamamiyle h ! k im olan 
'T'ckirda~lr Hüseyin sayı h esa. 
biyle galip gelmiştir. 

Tel: 20530 

Devlet Demiryoilan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 
Muhammen bedeli 3000 lira olan 25 tonluk lokomotif krikoları için 

20 adet Som un ,.e 20 adet Vida, 9/10/1939 Pazartesi günfi saat (15) on 
beşte Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı 
zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 225 liralık muvakkal teminat, kanunun 
tayin etliği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün saal 
(14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lil.zımdır. 

Bıı işe ait şarlırnrncler komis)·ond:ın parasız olarak dağıtılmak. 
ta ılır. (7485) 

* >ı< * 
,\luhammen bedeli 61.500 lira olan Pafta klavuz vesaire 2-11-1939 

Perşembe güni.i saat 15,30 ela kpalı zarf usulü ile Ankarada İdare bina • 
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin i 323 li rahk mm·akbt teminat ile kanu
nun tayin cllirii vesikaları ve lcklirlerini aynı gün saat 1 i,30 a kadar 
komisyon reisliğine ''ermeleri lazımdır. 

Şartnameler 308 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl_ 

maktadır. (7379) 

işletme 
ilanlan 1 

Devlet Denizyolları 
Umum Müdürlüğü -------25 Eylulden 2 Birincieşrine kadar muhtelif hat

lara kalkacak vapurların isimleri, kalkış gün 
ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar 

Karadeniz hattına - Salı 12 de (Güneysu), Perşembe 12 de (Ege), Pazar 
16 da (lzmir). Galata rıhtımından. ' 

Bartın haltına - Salı 18 de (Çanakkale), Gunıartesi 18 de (An:ırarta). 
Sirkeci rıhtımından. 

İzmit hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Tophane 
rıhtımından. 

Mudanya hattına - Pazartesi 13 tc Ye diğer günler 8.4;) Le (Sus), Cumar
tesi ayrıca 13.30 da (Marakaz) . Tekmil postalar Galata 
rıhlımından. 
:!\OT: 1 Birincileşrin Pazar postası kış tarifesi mucibince 
lslanlıuldaıı saat 9 da kalkacaktır. 

Bandırma hallına - Pazartesi, Salı, Çarşamba ,.e Cuma 8.15 te (~fara. 
kaz) . Galata rıhlımınt1an. Ayrıca Çarşamba ve Cumartesi 
20 de (Kon ya) . Tophane rıhtımından. (Sah postası İzmir 
Fuarı müna~ebctilc ilaveten yapılmakladır). 

Karabiga haltına - Salı ,.c Cunıa 19 da (Seyyar) . Tophane rıhtımından 
İmroz hatt ına - P:ı zar 9 da (Tayyar). Tophane rıhlımınuan. 
Ayvalık ha lt ına - ÇaJ'~amba 13 le (füırtın), Cumartesi 15 le (Saadet). 

Sirkeci rıhtımından . 

İzmir siiı-'at haltına - Pazar 11 de (Tırhan) . Galata rıhtımından. 

Mersin haltına - İ)'arı ahire kadar Lalil olunmuştur. 

N01': Yapur .c;c fe l'leri hakkında h er tür lü ma.lfımat aşağıda 
telefon numaralı ynzıh Acen tele rden öğrenilir : 

Galata Baş acenteliği - Galata nhlım ı , Limanlar Umum 
Müdüı·Jüğü binası altında 42362 

Galata Şube acenteliği - Galata rıhtımı, .Mıntaka Liman 
Reisliği binası altında. 40133 

22740 
(7650), 

Sirkeci Şube accnMiği - Sirkeci Yolcu Salonu 

Dün sabahki Amikal maçta 

Beyoğluspor - Beşiktaşı 4 -1 
mağlüp etti 

Beşiktaş - Beyoğluspor k u_ 
lUpleri dlin sabah Taksim sta
dında hususi m a hiyette bir mu. 
sabaka yapmışlardır. 

Her iki tarafın da eksik kad 
rola rile iştirak ettikleri oyu. 
nun ilk devr esi gayet tatsız b ir 
şekilde ve Beyoğlu s porun Us
til nlliğli altında cereyan etti. 

Neticede Beyoğluspor yaptı_ 

ğı bir golle devreyi 1 - O galip 
bitirdi. · · 

lkinci devre bi rinciye naza. 
ran daha ze\'. kli o ldu. Neticede 
daha güzel bir oyun oymran 
\·e Beşiktaşlıların lliıumsuz 

sertli klerinden istifade etmesi
ni ·bilen Beyoğlusporlular bu 
U<.'Yr ed e Beşikt;tşlrlarm bir go. 
ilin e karşı yaptıkları Uç golle 
muka b ele ede rek oyu nu 4 - 1 
kazanmıştır. 

Beyoğlusporu kazandrğr mu 
vaffak iyetten dolayı tebri k e. 
deri z. Beşiktaşlıl ara gelince 

onlara da yeni sezon a girerken 
başladıkları b u lüzumsuz sert. 
likten vazgeçmeler i n i h er za_ 
m anki gibi sakin itidalli ,.e 
temk inli bir oyu n oynamaları. 
m tavsiye ederiz. 

Aukara - Demir- .. 
spor 

Şild şampiyonluğunu 

kazandı 

Ankara, 24 (Husu si) - 19 
Mayıs stadında 1939 - 940 se_ 
nesi şild şampiyonluğu için De
mirı;porla Gençlerlıirliği ta. 
kımlan karşıl aştılar. 

Mütevazin geçen bu mUsa. 
bakada yediği 2 gole m u kabil 

3 s~yr çıkaran Demirsoprlular 
şild birincisi oldular. 


